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RESUMO 

 

Este trabalho abordará sobre o planejamento estratégico numa gestão 
organizacional. Nos últimos tempos, várias modificações ocorreram nos processos 
de restruturação produtiva e gerencial em praticamente todos os setores da 
atividade humana. É preciso planejar, planejamento é algo que todos concordam, 
muitos fazem, alguns fazem da mesma maneira e poucos fazem adequadamente. O 
planejamento nasce a partir dos grandes objetivos que a organização quer atingir, 
demandando reavaliação constante e sólido trabalho em equipe. 

 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Gestão Organizacional. 



ABSTRACT 

 

This work will approach on the strategically planning in a organizational 
management. In the last times, some modifications had occurred in the processes of 
productive and managemental restruturação in practically all the sectors of the 
activity human being. She is necessary to plan, planning is something that all agree, 
many makes, some make in the same way and few make adequately. The planning 
is born from the great objectives that the organization wants to reach, demanding 
constant reevaluation and solid work in team. 

 

 

 

Word-key: Strategically planning. Organizational  management. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito se comenta sobre o planejamento estratégico, e nas 

organizações de modo geral ainda se podem encontrar inúmeras interpretações 

sobre este instrumento da administração. 

Hoje, o Planejamento Estratégico recebe grande atenção por parte das 

grandes administrações das empresas, está direcionada para as medidas positivas 

que uma organização poderá adotar para enfrentar ameaças e aproveitar as 

chances encontradas em seu ambiente. 

O Planejamento Estratégico, que se tornou o foco de atenção da alta 

administração das empresas, volta-se para as medidas positivas que uma empresa 

poderá tomar para enfrentar ameaças e aproveitar as oportunidades encontradas em 

seu ambiente. 

Organizações de todas as espécies estão levando em conta, que essa 

atenção sistemática à estratégia pode ser uma atividade bastante vantajosa. 

Empresas grandes, médias e pequenas, instituições bancárias, instituições sem fins 

lucrativos, todos os tipos de organizações devem optar pelo melhor caminho no que 

diz respeito aos seus interesses. 

Os motivos desse crescimento de atenção em relação a estratégia empresarial 

são várias, algumas mais claras que outras. Dentre os motivos mais relevantes do 

crescimento do planejamento estratégico, podem ser mencionados os ambientes 

econômico, social, tecnológico e político. A organização crescerá se ela alcançar 

ajustar-se à conjuntura, e o Planejamento Estratégico é uma técnica comprovada 

para que tais ajustes sejam feitos com inteligência. 

Para CHIAVENATO (2000, p.44) a organização consiste na 

coordenação de diversas atividades de contribuintes individuais com o intuito de 

efetuar transações planejadas com o ambiente. 
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Toda organização tem o seu campo de atuação no meio ambiente e 

sua existência e sobrevivência está condicionadas a forma como ela se comunica 

com esse meio. 

O mais relevante na utilização do Planejamento Estratégico é o seu 

forte vínculo com a administração estratégica nas organizações. Não deve ser 

analisado de forma isolada o planejamento estratégico sem antes adentrar no 

aspecto do processo estratégico, favorecendo de modo mais eficiente a gestão dos 

administradores no alcance de bons resultados. 
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                                           CAPÍTULO I                        

        ESTRATÉGIA E PLANAJAMNETO 

 

Conforme CHRISTENSEN & ROCHA (1995, p.291), o surgimento da 

palavra estratégia encontram-se na teoria militar, de onde foi adotado, significando a 

utilização do combate para alcançar a finalidade de guerra. 

Chiavenato (2000), por sua vez, afirma que o surgimento da estratégia 

se deu com a atividade militar, sendo uma aplicação de forças em larga escala 

contra o inimigo. Já na visão empresarial, estratégia é coordenar todos os recursos 

da empresa, almejando alcançar os objetivos em longo prazo. 

CARR (1992) entende que a estratégia é o caminho a ser percorrido 

pela organização irá trilhar para efetivar a sua participação no ambiente e 

planejamento estratégico como sendo preliminarmente interessado nas relações 

entre a organização e o meio ambiente, suas implicações com os procedimentos 

operacionais. 

“O conceito de estratégia remonta de vários séculos anteriores aos 

clássicos da teoria das organizações. A palavra estratégia tem origem na Grécia 

(strategia) e designava a arte dos generais” (COSTA; PINHEIRO, 2002, p.150). 

Chiavenato (2000, p.115) diz ainda que “estratégia é um conjunto de 

objetivos e políticas capazes de guiar e orientar o comportamento da empresa a 

longo prazo”. 

Para Oliveira (2002), uma ação formulada de maneira adequada para 

alcançar as metas, os desafios e os objetivos estabelecidos para o melhor 

posicionamento da empresa perante seu mercado, de uma maneira diferenciada é 

considerada uma estratégia. 

Chiavenato (2000) diz que, estratégia envolve a organização como um 

todo, é direcionado para o longo prazo e ainda é decidida pela alta administração. 

Estratégia é a seleção dos meios, de qualquer natureza, empregados para 
realizar objetivos, a estratégia surgiu na necessidade de realizar objetivos 
em situações complexas (MAXIMIANO, 2000, p. 203). 
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Estratégia consiste num modo que a organização encontra para atingir 

seus planos, finalidades e metas, com isso ela vai conquistando mercado de uma 

forma diferenciada. 

Segundo, Thompson Jr e Struckland III (2000, p.1), dizem que “a 

estratégia da empresa consiste no conjunto de mudanças competitivas e 

abordagens comerciais que os gerentes executam para atingir o melhor 

desempenho da empresa”. 

O mesmo autor dizendo que “sem a estratégia um gerente não tem um 

rumo considerado para seguir, não tem um mapa e não tem um programa de ação 

unificado para produzir os resultados almejados” (Thompson Jr e Struckland III 2000, 

p.1). 

Deste modo, é possível considerar que a elaboração da estratégia 

deve está atrelada ao ambiente interno e externo das organizações e o gestor deve 

procurar definir e operacionalizar ações que maximizem os resultados da empresa. 

Na seara organizacional, a estratégia diz respeito à capacidade de se 

trabalhar de forma contínua e sistematicamente o ajustamento da organização às 

condições ambientais que se encontram em constante mudança, tendo sempre em 

mente a visão de futuro e a perpetuidade organizacional. 

De modo geral, estratégia compreende a capacidade de se posicionar 

de forma adequada diante das situações, principalmente quando se está diante de 

incertezas e turbulências do ambiente, seja ele no plano financeiro, seja no âmbito 

de suas atividades internas e processuais. 

1.1 Tipos de estratégia 

De acordo com Oliveira (2002), o executivo pode definir o tipo de 

estratégia conforme a capacidade e o objetivo estabelecido, sendo elas: 

- Estratégia de sobrevivência - A empresa deve optar por este tipo de 

estratégia, ao analisar que não há alternativa ou está em perspectivas 

desordenadas, com altos índices de pontos fracos internos e ameaças externas. 

Nesta situação aconselha-se redução de custos, desinvestimento ou liquidação do 

negócio. 
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- Estratégia de manutenção – A empresa apresenta predominância de 

ameaças, mas existem pontos fortes, que possibilitam continuar sobrevivendo 

mantendo sua posição no mercado perante seus concorrentes. Pode apresentar-se 

como estratégia de estabilidade, de nicho ou de especialização. 

- Estratégia de crescimento – nesta situação a empresa tem 

predominância de pontos fracos, mas existem oportunidades no mercado em que 

atua. As estratégias adotadas neste caso são de inovação, de internacionalização, 

de joint venture ou de expansão. 

- Estratégia de desenvolvimento – a empresa tem predominância de 

pontos fortes e de oportunidade, favorecendo a aplicabilidade das estratégias de 

desenvolvimento de mercado, de produtos e serviços, financeiro, de capacidade e 

de estabilidade. 

A estratégia deve ser dinâmica e ser sempre revisada para cobrir o 

reflexo das mudanças do ambiente de mercado da organização. 

 

1.2 PLANEJAMENTO  

 

O significado de planejamento compreende a formulação sistemática 

de objetivos e ações alternativas, que ao final, a opção se dará sobre a melhor ação. 

Também se refere a implicações futuras de decisões presentes, pois é um processo 

de decisões recíprocas e independentes que visam alcançar objetivos anteriormente 

estabelecidos. 

HINDLE (2002, p.142) conta que os primeiros conceitos de 

planejamento embora nem reconhecidos como tais, devem provavelmente ter 

surgido ainda na pré-história, entre as primitivas “donas-de-casa”, que tinham que de 

certa forma ter certos conhecimentos de planejamento. O autor exemplifica que ao 

não ter espaço e nem tecnologia para conservar alimento, era necessário programar 

o término do preparo da refeição para um momento que o companheiro estivesse 

presente, saber o momento de enviar um dos filhos para buscar gravetos ou tirar 

leite de cabras, e assim eram desenvolvidos conceitos muito semelhantes ao que 
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hoje se chama cientificamente de planejamento, controle de orçamento, estoque, 

produção, logística etc. 

O planejamento estratégico, enquanto metodologia de pensamento 

participativo, inicia-se com a alta administração e gerentes de setores, estendendo-

se posteriormente a todas as áreas da organização. É essencial a completa 

interação das pessoas envolvidas no processo de formulação e implantação do 

mesmo. É importante também levar-se em conta a cultura da organização, 

entendendo-se aqui por cultura aqueles valores, crenças básicas, hábitos e padrões 

de comportamento que são aceitos e compartilhados pelos membros da organização 

Meyer Jr. (1991) entende o planejamento estratégico como uma 

metodologia gerencial que objetiva proporcionar aos tomadores de decisão uma 

estrutura que permita o exame do ambiente onde atua a organização. 

Para Hobrock (1991), o planejamento é fundamentalmente 

compreendido como um exercício intelectual onde os processos estão concentrados 

na disponibilidade dos recursos como forma de antecipar o futuro e Bryson (1989) 

complementa afirmando ser o planejamento estratégico a condução disciplinada de 

esforços para produzir decisões e ações fundamentais para conduzir a organização 

aonde ela deseja chegar. 

Nas palavras de SILVA (2001, p.89) o planejamento, é a parte 

essencial da administração, e tem suas origens nas mais remotas civilizações, 

desde o momento em que o homem precisou realizar tarefas e organizar recursos 

disponíveis. Em sua obra Teorias da Administração, o autor descreve civilizações  

como os Sumérios, os Egípcios, os Babilônios e Chineses entre outros, 

exemplificando tal afirmação. 

O referido autor, para passar uma breve noção das obras, e assim 

sugerir a complexidade que já era exigida do planejamento, descreve a construção 

da pirâmide de Quéops no Egito, como um empenho de uma “cidade empresa” com 

aproximadamente cem mil habitantes, trabalhando por 20 (vinte) anos em pelo 

menos dois milhões e trezentos mil blocos de pedra de duas toneladas e meia cada, 

além é claro de vários outros materiais. Essas e outras realizações seriam 

impossíveis sem planejamento. 

Achkoff (1975) aponta as seguintes ações do planejamento estratégico: 
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a - enfocar, a partir do relacionamento da organização, a missão em 

concordância com o meio no qual está inserida; 

b - estabelecer decisões e implicações em longo prazo; 

c - necessitar do envolvimento de todos os dirigentes da organização; 

d - ter impacto sobre toda a organização; e 

 e - preocupar-se com a definição dos fins organizacionais, bem como 

os meios para atingí-los, bem como a forma de execução e controle, a ponto de 

poder implicar na redefinição e/ou reestruturação da própria organização. 

Trewatha & Newport (1982) resumem as vantagens do planejamento 

estratégico em dois pontos: a eficácia dos planos em função do envolvimento dos 

dirigentes e a motivação causada por este envolvimento. 

Para Richers (1994), alguns fatores influenciam no planejamento 

estratégico que aplicados às Unidades de Informação significam: 

a) Tamanho - pequenas Unidades de Informação têm planejamento 

estratégico restrito, devido à falta de recursos e de pessoal especializado. Além 

disso, e, sobretudo, a estruturação formal da ação organizacional diminui a 

flexibilidade, imprescindível à sua própria existência. Em grandes organizações, a 

ordem imposta pelo planejamento estratégico é essencial para evitar conflitos e 

desperdícios e as Unidades de Informação devem se adaptar e participar dessas 

ações; 

b) Estrutura - Dependendo da forma como as decisões são tomadas, 

centralizadas ou descentralizadas, as Unidades de Informação necessitam menos 

de objetivos formalmente explícitos, concentrando as decisões na mão de uma 

minoria; 

c) “Maturidade” - Entendida como o grau de experiência que a Direção 

possui com o planejamento a longo prazo. Tal experiência é atrelada à cultura 

organizacional dentro da qual os objetivos são empregados como ferramental. 



 

 

15 

1.3 Tipos de planejamento 

Certos autores demonstram as modalidades de planejamento em três 

níveis hierárquicos. 

Segundo Bateman e Snell (1998) os níveis de planejamento são: 

- Estratégico: as decisões são tomadas em relação aos objetivos e 

estratégias a longo prazo. 

- Tático: são os planos estratégicos para determinadas área da 

organização, geralmente é uma área funcional. 

- Operacional: identifica os procedimentos e processos específicos 

requeridos nos níveis inferiores da organização. 

 

Conforme Oliveira (2002), os níveis de planejamento são: 

- Estratégico: permite ao gestor ter um processo formalizado, tendo um 

curso de ação a ser seguido, um grau de otimização da empresa com seu ambiente. 

- Tático: Busca trabalhar os objetivos, estratégias e políticas 

estabelecidas no planejamento estratégico. Tem por objetivo planejar determinada 

área de resultado e não a empresa como um todo. 

- Operacional: corresponde ao conjunto de partes iguais do 

planejamento tático, tendo-se basicamente os planos de ação ou plano operacionais. 
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                                            CAPÍTULO II  

           PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O estudo do planejamento estratégico teve sua forma definida pela 

primeira vez após a Fundação Ford e a Carnegie Corporation patrocinarem nos anos 

50 a pesquisa no currículo das escolas de negócios. Um resumo dessa pesquisa, 

chamada de relatório Gordon-Howell, recomendou que o ensino de negócios tivesse 

uma natureza mais ampla do que as disciplinas de marketing, finanças e 

contabilidade, e incluísse um curso de capacitação em uma área chamada de 

“política de negócios”. Por volta de 1970 esse curso fazia parte do currículo de 

muitas escolas de negócios, levando os líderes a mudarem o nome do curso para 

“administração estratégica” (CERTO e PETER, 1993). 

Já TERENCE (2002), considera que a primeira publicação influente 

sobre estratégia foi a de Igor Ansoff em 1965 com o livro Corporate Strategy. A partir 

de então, a literatura sobre o tema cresceu de forma acentuada, tanto na área 

acadêmica como no mundo dos negócios. 

Colenci Jr. e Guerrini (2003) salientam que, de modo geral, caminha-se 

do até então ambiente determinístico e racionalista de acontecimentos e decisões 

para um ambiente probabilístico e de grande subjetividade nas avaliações de risco e 

ameaças, ou de percepção de oportunidades. 

É cada vez mais necessária a “atitude estratégica” de se desenvolver a 

capacidade de olhar criticamente o presente a partir do futuro, transportando-se 

mentalmente para lá, e de lá, olhar criticamente o hoje e perguntar o que deveria ser 

feito para que o idealizado se concretize (COSTA, 2004). 

KOTLER (2000) coloca que o objetivo do planejamento estratégico é 

dar forma aos negócios e produtos de uma empresa de modo que possibilitem os 

lucros e o crescimento almejados. 

No que diz respeito ao porte das organizações, o desenvolvimento e a 

utilização do PE tem acontecido, como já mencionado, através das aplicações de 

grandes empresas que desenvolvem suas próprias metodologias, e por consultores 

e autores que executam e divulgam trabalhos, possibilitando a aplicação por outras 

empresas. 
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É o caso ocorrido com a General Electric, que após a criação das unidades 
estratégicas de negócios pela consultoria McKinsey nos anos 70, todas as 
grandes empresas de consultoria passaram a utilizar algum tipo de análise 
de portfolio estratégico em suas aplicações nas empresas assistidas. À 
medida que o pensamento estratégico se sofisticava, as empresas de 
consultoria, notadamente a Boston Consulting Group (BCG), desenvolveram 
modelos estratégicos significativos, como a matriz de crescimento e 
participação e a curva de experiência (CAVALCANTI, 2003). 

 

Em relação às EPPs, porém, existe uma grande lacuna entre as teorias 

desenvolvidas para as grandes empresas e a sua utilização pelos pequenos 

empresários, que praticamente ignoram a existência do PE, apesar dos inúmeros 

benefícios dessa ferramenta administrativa para a competitividade das empresas 

(TERENCE, 2002). 

Com a mudança constante dos cenários econômicos no mundo, 

inclusive no Brasil, surgem alguns fatores negativos sobre os quais deverá se 

concentrar a atenção dos administradores. 

À medida que a organização cresce em tamanho e complexidade, 

somente com o planejamento estratégico poderá permitir a análise e avaliação das 

decisões e ações tomadas diariamente pelos administradores. 

Questões como reduzido crescimento econômico, globalização, 

regulamentação governamental, inflação, escassez de alguns recursos, alto custo do 

petróleo e protecionismo internacional deverão alertar as organizações para a 

utilização e aperfeiçoamento desse Planejamento. 

No Brasil, apesar de muitas empresas já estarem utilizando a 

metodologia do Planejamento Estratégico, ainda pairam dúvidas sobre o que 

realmente este vem a ser e como deve ser formulado. A maior dúvida diz respeito a 

uma acentuada tendência para a utilização dos termos “Planejamento Estratégico” e 

“Planejamento em Longo Prazo” como se fossem sinônimos. 

Segundo Igor ANSOFF (1990), somente um número reduzido de 

empresas utiliza o verdadeiro Planejamento Estratégico. A grande maioria das 

organizações continua empregando as antiquadas técnicas do Planejamento a 

Longo Prazo, que se baseiam em extrapolação das situações passadas. 

Segundo Kotler (1992, p.63), “planejamento estratégico é definido 

como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre 
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os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”. A 

finalidade do planejamento estratégico é o de guiar e reorientar os negócios e 

produtos da organização de forma que acarrete a obtenção de lucros e crescimento 

satisfatórios. 

Para cada produto, para cada unidade de negócio da organização vai 

desempenhar um plano de marketing para alcançar as metas do produto no 

mercado. Esses planos são implantados nos três níveis da organização, os 

resultados são acompanhados e analisados e são tomadas às devidas ações 

corretivas. 

De acordo com MATOS (1999, p.30), o planejamento estratégico 

aponta cinco peculiaridades essenciais: 

I - O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da 
organização a um ambiente mutável. Ou seja, sujeito à incerteza a 
respeito dos eventos ambientais. Por se defrontar com a incerteza tem suas 
decisões baseadas em julgamentos e não em dados concretos. Reflete uma 
orientação externa que focaliza as respostas adequadas às forças e 
pressões que estão situadas do lado de fora da organização. 
II - O planejamento estratégico é orientado para o futuro. Seu horizonte 
de tempo é o longo prazo. Durante o curso do planejamento, a consideração 
dos problemas atuais é dada em função dos obstáculos e barreiras que eles 
possam provocar para um almejado lugar no futuro. 
III - O planejamento estratégico é compreensivo. Ele envolve a 
organização como uma totalidade, abarcando todos os seus recursos, no 
sentido de obter efeitos sinergísticos de todas as capacidades e 
potencialidades da organização. A resposta estratégica da organização 
envolve um comportamento global, compreensivo e sistêmico. A 
participação das pessoas é fundamental nesse aspecto, pois o 
planejamento estratégico não deve ficar apenas no papel, mas na cabeça e 
no coração de todos os envolvidos. São eles que o realizam e o fazem 
acontecer. 
IV - O planejamento estratégico é um processo de construção de 
consenso. Devido à diversidade dos interesses e necessidades dos 
parceiros envolvidos, o planejamento deve oferecer um meio de atender a 
todos na direção futura que melhor convenha para que a organização possa 
alcançar seus objetivos. Para isso, é preciso aceitação ampla e irrestrita 
para que o planejamento estratégico possa ser realizado através dessas 
pessoas em todos os níveis da organização. 
V - O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem 
organizacional. Por estar orientado para a adaptação da organização ao 
contexto ambiental, o planejamento constitui uma tentativa constante de 
aprender a ajustar-se a um ambiente complexo, competitivo e suscetível a 
mudanças. 

 

Oliveira (2002, p.47) salienta que o “planejamento estratégico é o 

processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se 
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estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau 

de interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada”. 

Para Chiavenato (2000, p.148), “planejamento estratégico é um 

conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões envolvendo 

empreendimentos que afetam ou deveriam afetar toda a empresa por longos 

períodos de tempo”. 

O processo de planejamento estratégico afeta a empresa a longo prazo, 
porque compreende as tomadas de decisões sobre produtos e serviços que 
a organização pretende oferecer e os mercados e clientes que pretende 
atingi” (MAXIMIANO, 2000 p. 203). 
 

Para Montana (2006, p.107) “O planejamento estratégico é importante, 

após recolher todas as informações, são estabelecidos os objetivos e as metas a 

serem alcançadas pela organização”. 

Oliveira (2002) diz que, planejamento estratégico é uma aglomeração 

de providências que devem ser tomadas pela alta administração da empresa, 

visando uma situação futura que possa ser diferente do passado, e o planejamento é 

contínuo. 

O planejamento estratégico é um processo de determinação dos 

principais objetivos de uma organização, das políticas e estratégias que a 

governarão, do uso e disponibilização dos recursos para a realização dos objetivos, 

em que esse processo é composto por premissas, planejamento propriamente dito, 

implementação e revisão. Ele também pode ser chamado de Business Plan (BHALL, 

1987; ABRAMS, 1991). 

Tal processo pode ser analisado como sendo uma atividade gerencial 

que permite que os executivos estabeleçam uma direção a organização, buscando 

certo nível de otimização no relacionamento entre organização e ambiente, 

correspondendo ao estabelecimento de um conjunto de providências a serem 

tomadas pelos gestores para a situação em que o futuro tenda a ser diferente do 

passado (OLIVEIRA, 1999). 

Pode ser descrito como uma técnica administrativa que dá origem 

consciência de suas ameaças e oportunidades, de seus pontos fortes e fracos para 

o cumprimento dos objetivos, mobilizando a organização na escolha e construção de 
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seu futuro (FISCHMANN; ALMEIDA, 1991; VASCONCELOS FILHO; 

PAGNONCELLI, 2001). 

Para que as relações entre o planejamento estratégico e as estratégias 

organizacionais sejam efetivamente concretizadas, os dados da organização devem 

ser coerentes em todos os níveis de planejamento. Fundamentalmente para elaborar 

o planejamento estratégico, será necessário estabelecer uma metodologia que 

integre o mesmo ao planejamento dos sistemas de informação, dos sistemas de 

conhecimentos e da TI nas organizações, pois as informações são parte da 

organização e de seu ambiente interno e externo, como ferramentas competitivas 

(PARSONS, 1983). 

A elaboração ou a implementação do planejamento estratégico nas 

organizações não pode ser mais como no passado, estática, analítica e 

extremamente formal, é preciso mais dinamismo nesse ambiente turbulento, mutável 

e competitivo. O dinamismo e a interação dos planos de ações que implementam o 

planejamento estratégico possibilitam a implantação da chamada gestão estratégica 

da organização (ANSOFF; McDONNELL, 1984; PORTER, 1991; MINTZBERG; 

QUINN, 2001; FECHIO, 2001). 

O planejamento estratégico deve ser elaborado juntamente com o 

planejamento dos sistemas de informação, dos sistemas de conhecimentos e da TI 

nas organizações. Concomitantemente com um plano de investimento estratégico 

para perceber que essas estratégias constituem-se num processo dinâmico e 

contínuo de monitoração do ambiente externo e interno, de forma consistente, 

íntegro e sem desperdícios de tempo, humanos, econômicos e financeiros 

(STRASSMANN; BIENKOWSKI, 1999; BENBASAT ZMUD, 1999; TAURION, 1999; 

PUKSZTA, 1999; TRUNCALE, 1999). 

 

 

2.1 Análise  externo e interno 

         A análise externa diz respeito ao exame das condições externas 

que rodeiam a organização e que lhe impõem desafios e oportunidades 

(CHIAVENATO, 1993). 
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Segundo FERREIRA et al., (2005, p.37): 

Mas o que pode determinar grande parte do seu sucesso de uma 
administração é a capacidade de adaptação às mudanças de ambiente, 
antecipando-se aos seus concorrentes. O gestor que sabe utilizar esses 
instrumentos de planejamento de forma coerente, adaptando-os a essa 
realidade e às suas necessidades, pode então obter uma excelente arma 
competitiva. Para utilizá-la eficazmente, é importante que os gestores 
conheçam bem cada um dos elementos do planejamento e suas funções, 
assim como as mudanças que estão ocorrendo no contexto competitivo, as 
quais estão influenciando na própria prática do planejamento e lançando 
alguns desafios para a sua gestão nas empresas. Assim considera, entre os 
quais: o mercado nacional, regional e internacional; tecnologia; 
consumidores; fornecedores; economia; socioeconômica; cultura; aspectos 
políticos e concorrência. 

 

Segundo Peter Wright (2001) “[...] à medida que a concorrência 

doméstica e externa se intensifica, e durante os períodos em que a influência do 

governo nos negócios aumenta, a compreensão da administração estratégica torna-

se cada vez mais essencial“. 

Na em relação à analise interna, Chiavenato (1993), anota que, “a 

análise interna trata-se de uma análise organizacional, ou seja, de uma análise das 

condições internas para permitir uma avaliação dos principais pontos fortes e fracos 

que a empresa possui”. 

FERREIRA et al., (2005, p.38) afirma que: 

Para o sucesso, considera-se de suma importância que as empresa 
busquem a participação de todos e em diferentes cargos, para melhor 
implantação dos objetivos almejados e de um comprometimento maior. 
Também se verifica sob uma análise interna onde o gestor irá avaliar as 
competências e as falhas da empresa, o que servirá como referência e 
complemento na realização do diagnóstico. Essa análise visa identificar os 
principais pontos fortes e fracos da empresa para nortear o processo de 
planejamento, pois é a partir dessa análise que se saberá quais os recursos 
com que se pode contar e também quais são os pontos vulneráveis no 
momento de se estabelecerem as estratégias da empresa. 

 

Essas definições mostram que a estratégia pode ser fruto de um 

processo conduzido por todos dentro de uma empresa, de forma sistemática. Como 

também pode surgir de um processo emergente, sendo formulado a partir da prática, 

através de um processo contínuo de aprendizado. 

2.2  Oportunidades e ameaças. 
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                         Uma das práticas importantes de um bom planejamento dentro da 

análise externa, é a verificação dos aspectos do macro e do micro ambientes, deve-

se partir para uma síntese, visando identificar as principais oportunidades e ameaças 

encontradas (FERREIRA et al., 2005, p.37). 

As oportunidades são fatores do ambiente geral que, se bem aproveitadas, 
podem fornecer uma vantagem competitiva para a empresa. Como 
exemplo, podemos citar as falhas apresentadas pelo concorrente, que 
podem ser aproveitadas pela empresa como uma oportunidade para 
melhorar o seu produto e ganhar em diferencial (FERREIRA et al., 2005, 
p.37). 

 

Para Kotler (2000), a chave de oportunidades se uma empresa repousa 

sobre a questão de se pode fazer mais por essa oportunidade que os concorrentes. 

Já as ameaças, por sua vez, são fatores que podem vir a perturbar o 

funcionamento da empresa, causando dificuldades para a sua gestão e 

desempenho. A entrada de um novo concorrente forte no mercado, a implementação 

de restrições tarifárias por parte de um país importador dos produtos da empresa, a 

diminuição da demanda, todos esses são aspectos que podem ser definidos como 

ameaças para a empresa. Entretanto, é importante ressaltar que o planejamento não 

deve ser definido com base em todas as oportunidades e ameaças identificadas 

(FERREIRA et al., 2005, p.38). 

 É necessário que o gestor faça uma triagem das oportunidades e 

ameaças mais relevantes em relação à sua empresa. Essa seleção deve priorizar as 

oportunidades do ambiente que a empresa pode aproveitar com reais chances de 

sucesso, ou seja, as oportunidades para as quais a empresa possui as 

competências necessárias. Já, no caso das ameaças, de vem ser selecionadas 

aquelas que consistirem em maior preocupação para a gerência, ou seja, aquelas 

que afetam mais diretamente a empresa e o ambiente em que ela atua (FERREIRA 

et al., 2005, p.38). 

 

 

2.3   ELABORANDO O PLANEJAMENTO.        

A primeira medida a ser tomada é a elaboração do planejamento 

estratégico determinando com precisão questões básicas, porém primordiais como: 
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- “Quem somos?” 

- “Onde queremos chegar?” 

- “Avaliamos os fatores externos?” 

- “Como atingiremos nossos objetivos?” 

 

Por conseguinte, é preciso simular situações variadas construindo 

cenários, não objetivando prever o futuro, mas sim detalhar possíveis 

acontecimentos plausíveis que poderão acontecer.  Para tanto é preciso ter em 

conta a consideração de aspectos relativos como o histórico e resultados para ter 

condições de interagir. 
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       CAPÍTULO III 

MITOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE PLANEJAMNETO  

    ESTRATÉGICO E CONCEITO DE ADMISTRAÇÃO 

No mundo dos negócios, boa parte dos entendimentos é convencional 

a respeito do planejamento estratégico, ou seja, a imposição de metas e a 

formulação de planos para alcançá-las, são mal conduzidas e às vezes obsoleta. 

Muitas organizações perdem tempo excessivo e energia intelectual preciosa 

tentando planejar e fazer um prognóstico de seu futuro. Criam planos estratégicos 

grandiosos, apoiados em orçamentos detalhados, estimativas de recursos, planos 

táticos e cronogramas, mas a maioria desses esforços tem pouca ligação com o 

sucesso dos negócios. 

Muitos líderes organizacionais tendem a confundir orçamento com 

planejamento. Nas instituições estatais, por exemplo, em que os orçamentos são 

quase em sua totalidade dirigidos para os custos da folha de pagamento, o líder 

simplesmente extrapola os custos do ano vigente para o ano seguinte, com 

correções para ajustes de salários e fatores relacionados ao custo de vida. Todos 

eles compõem seus orçamentos corretamente, com mínimas mudanças, e o 

processo passa de um ano para outro. Esse tipo de atividade com base no 

orçamento ilude as pessoas, levando-as a pensar que estão planejando, mas de fato 

freqüentemente há muito pouco ou nenhum planejamento (ALBRECHT, 1994). 

3.1 Do planejamento à projeção futura 

Há uma forma melhor de se pensar no futuro. É preciso mudar o 

vocabulário que usamos para pensar e falar sobre como orientar nossos negócios. 

Planejar é a palavra apropriada para se projetar um conjunto de ações para atingir 

um resultado claramente definido, quando se tem plena certeza da situação em que 

as ações acontecerão e controle quase absoluto dos fatores que asseguram o 

sucesso no alcance dos resultados. É necessário um plano para se construir uma 

ponte, pilotar um avião, transplantar um rim, abrir um novo escritório numa outra 

cidade ou lançar um novo produto. 
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Mas, se alguém pretende se aventurar num mercado competitivo, ou 

passar do mercado nacional para um mercado global, ou defender seu negócio 

principal (core business) em face de mudanças competitivas e tecnológicas 

expressivas, é preciso algo mais que planejamento. É necessário um processo de 

raciocínio que seja explorador, e não determinístico. Albrecht (1994) o chama de 

projeção futura. 

O planejamento como é feito convencionalmente tem pouco a oferecer 

em qualquer situação altamente ambígua. Os documentos elaborados, as previsões, 

os planos de ação e os cronogramas frequentemente não passam de miragem 

intelectual. Em alguns casos, a ilusão de exatidão que eles criam pode levar a um 

desvio da concentração nos meios para se alcançar o sucesso. Eles podem dirigir 

sua atenção erroneamente, fazendo com se siga os planos em vez de explorar 

oportunidades, das quais a maioria certamente não constará dos planos. 

Em uma abordagem de projeção do futuro, são necessárias medidas 

de resultado, ou indicadores críticos, que ajudem a medir a eficácia das estratégias 

de ação. Mas não podemos nos iludir, pensando que temos um conjunto realista de 

metas e que estaremos trabalhando para atingi-las. Ao contrário, estaremos 

desenvolvendo estratégias de ação para explorar o que está acontecendo no 

ambiente e usando os indicadores críticos para, então, decidir o que fazer.  

A preocupação, nesse momento, não deve se centrar na expectativa 

de êxito ou fracasso, pois estaremos nos adaptando continuamente às 

conseqüências das nossas estratégias de ação.  

Parece uma distinção sutil, mas pode ser profunda em seus efeitos 

sobre os processos de raciocínio aí presentes.  

Desse ponto de vista, o ciclo típico do planejamento anual que tantas 

organizações seguem religiosamente pode, na realidade, travar a agilidade delas 

para reagir às mudanças, ameaças e oportunidades. Redigir o plano estratégico e o 

orçamento anual é um processo tão exaustivo que ninguém deseja mudá-lo, mesmo 

que ocorram mudanças ambientais importantes no decorrer do ano.  

É preciso tanto planejar quanto projetar o futuro para tornar uma 

empresa bem-sucedida. São necessários indivíduos capacitados nas duas tarefas. 

Requer-se líderes que dominem ambas as práticas. Enquanto projetar o futuro é um 
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processo que envolve decidir como agir com base no que está ocorrendo no 

ambiente imediato e no futuro próximo, planejar é a tradução dessa decisão em 

ações gerenciáveis. A impossibilidade de se fazer um planejamento para um futuro 

que se mostra confuso e ambíguo não deve gerar sentimentos de frustração ou 

impotência. Deve-se, isto sim, desenvolver as qualificações e a disciplina para 

interpretar continuamente esse futuro em termos de ações e iniciativas estratégicas, 

e assim usar as habilidades de planejar para concretizar planos coerentes. Pode-se 

sintetizar as orientações seguidas no planejamento e na projeção do futuro da 

seguinte forma: 

A projeção futura 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 torna-se o resultado tático da projeção do futuro, mas 

não se espera que ele resolva o quebra-cabeça estratégico para a empresa; trata-se 

de um quebra-cabeça dinâmico, cujas peças são encaixadas a cada dia, a cada mês 

e ano, e não montadas de uma só vez, na elaboração do chamado plano. 

A premissa norteadora para essa manobra criativa é a Administração 

Estratégica. Com uma compreensão clara na empresa de quem realmente é, de sua 

capacidade, de qual é o seu negócio, de que valor cria para os clientes e de como se 

diferencia para ganhar clientes e mantê-los, tem os meios para fazer a maior parte 

do trabalho, não importando o que o ambiente de negócios apresente. 

3.2   CONCEITO DE ADMISTRAÇÃO  

O estudo da Administração Estratégica teve sua forma definida pela 

primeira vez após a Fundação Ford e a Carnegie Corporation patrocinarem, nos 

anos 50, a pesquisa no currículo das escolas de negócios. Um resumo dessa 

pesquisa, chamada de relatório Gordon-Howell, recomendou que o ensino de 

negócios tivesse uma natureza mais ampla e incluísse um curso de capacitação em 

uma área chamada de política de negócios (GORDON e HOWELL, 1959). 

Tal curso deveria ter características muito distintas. Em vez de 

apresentar aos estudantes problemas de negócios para análise em áreas 

específicas, tais como marketing ou finanças, enfatizaria o desenvolvimento de 

conhecimentos na identificação, análise e solução de problemas do mundo real em 

amplas e importantes áreas de negócios. Assim, daria aos estudantes a 
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oportunidade de exercitar qualidades de julgamento que não são explicitamente 

exigidas em qualquer outro curso. O relatório também recomendou que o novo curso 

de política se concentrasse em integrar o conhecimento já adquirido em outros 

cursos e promovesse o desenvolvimento das habilidades dos estudantes usando 

aquele conhecimento. O relatório Gordon-Howell conseguiu ampla aceitação. Por 

volta dos anos 70, o curso fazia parte do currículo de muitas escolas de negócios. 

Entretanto, com o passar do tempo, o enfoque inicial do curso foi 

ampliado, incluindo a consideração da organização global e seu ambiente. Por 

exemplo, a responsabilidade social e ética, bem como o impacto potencial de fatores 

políticos, legislativos e econômicos sobre o êxito na operação de uma organização 

tornaram-se assuntos de interesse. Essa ênfase mais recente e mais ampla induziu 

os líderes da área a mudarem o nome do curso de Política de Negócios para 

Administração Estratégica (LEONTIADES, 1982). 

O conceito de Administração Estratégica tem evoluído e continuará a 

evoluir (GINTER e WHITE, 1982). Como resultado, é perceptível a falta de consenso 

sobre o significado preciso do termo (ANSOFF, 1993). 

Apesar do impasse, a administração estratégica é executada em 

muitas organizações atualmente, e muitas delas se beneficiam de forma significativa. 

A Administração Estratégica é definida  como um processo contínuo e 

interativo que visa manter uma organização como um conjunto apropriadamente 

integrado a seu ambiente. 

No passado, o processo de administração estratégica era influenciado 

em grande parte pelo departamento de planejamento das organizações. Os 

integrantes desses departamentos eram envolvidos pelo projeto e implementação 

dos sistemas de administração estratégica dentro de suas organizações. Entretanto, 

mais recentemente, os departamentos de planejamento perderam um pouco de sua 

influência (CERTO, 1993). 

O processo atual de administração estratégica tende, especialmente 

em organizações menores, a ser dominado pelo diretor-presidente (CEO) da 

companhia. O presidente é também considerado primariamente como o principal 

responsável pelo sucesso do processo. 
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Isso não significa, contudo, que o presidente execute o processo de 

administração estratégica independentemente. Pelo contrário, o CEO bem sucedido 

nessa área geralmente esboça um processo de administração estratégica que 

envolve membros de diversas áreas e diferentes níveis da organização. 

Uma organização pode obter vários benefícios praticando de forma 

correta a administração estratégica. Talvez o mais importante seja a tendência de 

tais organizações aumentarem seus níveis de lucro. Embora estudos anteriores 

tenham concluído que o aumento da lucratividade normalmente não acompanha a 

aplicação da administração estratégica,1 um significativo número de pesquisas 

recentes sugere que um eficiente e efetivo sistema de administração estratégica 

pode aumentar a lucratividade. 

3.3  Processo de admistração estratégica 

A Administração Estratégica envolve um processo ou uma série de 

etapas. As etapas básicas incluem: 

Etapa 1 - Execução de uma análise do ambiente: O processo de 

administração estratégica tem início com a análise do ambiente, isto 

é, com o processo de monitorar o ambiente organizacional para 

identificar os riscos e as oportunidades presentes e futuras. Nesse 

contexto, o ambiente organizacional encerra todos os fatores, tanto 

internos como externos à organização, que podem influenciar o 

progresso obtido através da realização de objetivos da organização. 

Os administradores devem compreender o propósito da análise do 

ambiente, reconhecer os vários níveis existentes no ambiente 

organizacional e entender as recomendações das normas para 

realizar uma análise do ambiente. 

Etapa 2 -Estabelecimento de uma diretriz organizacional: A segunda etapa 

do processo de administração estratégica é o estabelecimento da a 

diretriz organizacional ou determinação da meta da organização. Há 

dois indicadores principais de direção para os quais uma organização 

é levada: a missão e os objetivos organizacionais. A missão 

organizacional é a finalidade de uma organização ou a razão de sua 
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existência. Os objetivos são as metas das organizações. Há outros 

dois indicadores de direção que, atualmente, as empresas 

estabelecem: a visão, que é o que as empresas aspiram a ser ou se 

tornar, e os valores, que expressam a filosofia que orteia a empresa e 

a que a diferencia das outras. 

Etapa 3 - Formulação de uma estratégia organizacional: A terceira etapa do 

processo é a formulação da estratégia. Esta é definida como um 

curso de ação com vistas a garantir que a organização alcance seus 

objetivos. Formular estratégias é projetar e selecionar estratégias que 

levem à realização dos objetivos organizacionais. O enfoque central 

está em como lidar satisfatoriamente com a concorrência. Assim que 

o ambiente tenha sido analisado e a diretriz organizacional 

estipulada, a administração é capaz de traçar cursos alternativos de 

ação em um esforço conhecido para assegurar o sucesso da 

organização. 

Etapa 4 - Implementação da estratégia organizacional: Nesta quarta etapa 

colocam-se em ação as estratégias desenvolvidas logicamente que 

emergiram de etapas anteriores ao processo de administração 

estratégica. Sem a implementação efetiva da estratégia, as 

organizações são incapazes de obter os benefícios da realização de 

uma análise organizacional, do estabelecimento de uma diretriz 

organizacional e da formulação da estratégia organizacional. 

Etapa 5 - Controle estratégico: O controle estratégico é um tipo especial de 

controle organizacional que se concentra na monitoração e avaliação 

do processo de administração estratégica no sentido de melhorá-lo e 

assegurar um funcionamento adequado. 
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CAPÍTULO IV 

IDENTIFICAR FATORES ESSENCIAS PARA OBTER SUCESSO 

A identificação dos fatores essenciais para a obtenção do sucesso 

consiste no levantamento e estudo dos principais aspectos que poderão influenciar 

no desempenho da organização no mercado alvo e no consequente sucesso ou 

fracasso no planejamento estratégico da organização. A identificação de fatores 

essenciais para obtenção de sucesso consiste basicamente na análise do ambiente 

interno e externo da empresa e formulação das metas e objetivos. 

BARBOSA & BRONDANI (2005, p.118) afirmam que: 

A organização é geralmente situada num ambiente que oferece 
oportunidades e riscos e, essas informações devem ser coletadas com 
quantidade e qualidade adequadas para uma boa tomada de decisão por 
parte de seus executivos. No entanto não se trata de ato isolado no tempo, 
o método consiste de monitoração constante uma vez que suas variáveis se 
modificam ao longo do tempo. 

 

Entre outros fatores importantes a serem monitorados, pode-se citar os 

macro ambientais - forças geográficas, demográficas, políticas, sociais econômicas 

etc. E os micro ambientais - consumidores, concorrentes, distribuidoras, 

fornecedores, assistência técnica, etc. 

O rastreamento, arquivamento e a capacidade de análise e 

interpretação de dados são a essência deste procedimento, devendo ser a 

organização, capaz de identificar as mudanças, tendências e nuances dos 

ambientes micro e macro, e associar rapidamente a ela, as oportunidades e riscos 

que implicam. 

 

4.1 - ESTUDAR O MERCADO 

Nesta fase deve-se avaliar o posicionamento e participação da 

organização no mercado, bem como, avaliar fatores internos e externos, utilizando 

dados fidedignos e consistentes. 

No levantamento de dados internos da organização, deve-se levar em 

consideração a trajetória da empresa, seu modelo de gestão, sua estrutura, 
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ambiente organizacional, seus resultados nas áreas comercial e financeira; 

provenientes de suas estratégias, bem como, operacionalização da sua qualificação 

técnica e evolução dos seus processos produtivos.  

Ao se reunir e analisar esses dados, serão obtidas conclusões dos 

pontos fortes e fracos da organização e deverão ser tomadas medidas cabíveis para 

minimizar tais pontos fracos e maximizar e explorar os pontos fortes. 

Ao analisar as informações externas, devem ser levados em 

consideração dados e fatores de fornecedores, concorrentes e clientes 

diretos/indiretos e aspectos políticos, sociais, econômicos, entre outros que venham 

a causar algum efeito sobre estes e logicamente também sobre a organização. 

4.2 - DEFINIR METAS E OBJETIVOS 

As metas e objetivos devem ser definidos de maneira agressiva e 

desafiadora, porém deve-se levar em conta as limitações da organização.  

Esses deverão ser qualitativos e quantitativos e precisarão obedecer a 

prazos previstos no planejamento. 

As metas são na verdade necessárias para orientar a empresa no 

caminho, no roteiro que deve ser seguido para que seja cumprida a missão de 

empresa dentro da visão de empresa, já os objetivos, são as descrições detalhadas 

do que deve ser feito para se atingir as metas. 

Por exemplo, se uma empresa tem a meta de atingir um estoque de 

50.000 unidades de iogurte para um determinado dia durante o verão, os objetivos 

serão baseados numa espécie de lista de afazeres para isso aconteça, como 

contatar os fornecedores de frutas, leite, fermento e outros ingredientes, planejar e 

negociar o fornecimento a tempo, produzir, embalar, resfriar e outras partes do 

processo, tudo detalhado em termos quantitativos, econômicos, operacionais etc. 

As metas podem ser baseadas em diversos setores diferentes, do 

econômico ao operacional, do marketing ao social, do operacional ao legislativo e 

fiscal, etc. As metas podem objetivar as mais variadas situações, posições e 

condições. Por exemplo, pode-se ter como meta a liderança de mercado, a 

expansão de mercado, a consolidação da marca, o volume de exportação, 
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consolidação de marca, a satisfação do cliente, a certificação de qualidade, o 

equilíbrio financeiro, a adequação diante da legislação e assim por diante. 

 

 

 

 

4.3 – ESTABELECER ESTRATÉGIAS 

Neste ponto do planejamento serão utilizadas informações de todas as 

etapas anteriores, visando estabelecer estratégias focadas nas necessidades da 

organização em questão. Um fator crucial é agregar valor ao cliente oferecendo um 

diferencial no segmento em que atua a organização. 

Uma vez prontas essas referidas etapas anteriores, pode-se então 

formular a estratégia propriamente dita. O plano estratégico de negócio conterá 

então diversas informações e propostas importantes para que ocorram as melhores 

tomadas de decisão, tanto diante de situações previstas como de surpresas, além de 

proporcionar a existência de uma organização sólida, capacitada, empreendedora, 

que age com margens de segurança e risco devidamente equilibradas ao considerar 

a relação custo x benefício x risco de cada oportunidade vislumbrada. Contando 

ainda com uma forte sinergia através da coordenação de ações e métodos em todos 

seus departamentos. 

4.4 – PLANEJAR  A AÇÃO 

Tendo-se estabelecido estratégias, faz-se necessário definir 

claramente quem será o responsável pela execução de determinada ação, como e 

quando será implementada, qual será o cronograma a ser seguido e qual será o 

custo da mesma, ou seja, fazer um plano de ação. 

Geralmente os plano de ação mais comuns se baseiam em três 

modelos: liderança total em custos, diferenciação e foco.  

No modelo da liderança total em custos, a atenção do plano de ação, é 

voltada para a produção, distribuição e qualquer outro setor diretamente aos custos, 

no sentido de reduzi-los sem grande impacto na qualidade geral do produto, sendo 
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assim possível, se obter um produto com preço menor que a concorrência e com 

base nisso, dominar uma maior fatia de mercado progressivamente rumo à 

liderança. 

No modelo de diferenciação, a atenção central do plano de ação 

também é voltada para a produção e distribuição, no entanto, engloba também 

outros setores da organização, como o marketing, o design, a pesquisa e 

desenvolvimento ou outros de acordo com o caso específico e, desta vez os 

esforços serão concentrados no sentido de diferenciar seu produto ou serviço dos 

demais concorrentes, em alguma característica desejada pelos consumidores. Por 

exemplo, na qualidade, praticidade, rapidez de entrega, resistência, estilo, etc. No 

entanto, a literatura e a prática demonstram que é comum conseguir liderança em 

uma característica, e raramente em duas ou mais. Até mesmo por uma questão de 

lógica, o mais resistente não deverá ser ao mesmo tempo o mais bonito, o mais 

barato e o de maior status ou tradição, e ao mesmo tempo ainda conseguir ser o 

mais prático, o de entrega mais rápida, o mais fácil de usar, e o mais eficiente e 

seguro, e assim por diante. 

O modelo do foco pode tanto ser um, o outro, ou ambos os exemplos 

supracitados, com a diferença que ao invés de almejar um grande mercado, será 

concentrado num segmento menor. 

4.5 - CONTROLAR AS AÇÕES 

Deve haver um intenso acompanhamento das ações estabelecidas 

tendo em vista mensurar desempenho x investimento e verificar se o cronograma 

está sendo cumprido. Desse modo, será possível identificar as dificuldades e 

prováveis falhas, possibilitando mudança de estratégia caso se faça necessária. 

Diversos são os fatores internos e externos que devem ser 

monitorados para um perfeito controle das ações. Por exemplo, funcionários 

aumentam ou diminuem sua produtividade de acordo com sua motivação ou reação 

diante de modificações diversas; o mercado reage com maior ou menor demanda 

diante de diversos fenômenos que vão desde a mudança repentina de opinião – 

como uma notícia de que manteiga causa infarto, ou que aumentaram os acidentes 

aéreos - à alteração do poder aquisitivo – como falências, demissões em massa ou 

catástrofes naturais; os concorrentes também reagem, podendo lançar novos 
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produtos ou fazer promoções; a moda e os estilos de vida se modificam, até mesmo 

por causa de telenovela e assim por diante. 

Receber esses dados (feedback) e reagir adequada e prontamente é 

algo fundamnetal para a continuidade de toda estratégia implementada, inclusive até 

mesmo estar apto a mudanças radicais em toda estrutura e conceitos se isso for 

necessário. 
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                                             CAPÍTULO-V 

            METODOLODIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Em nossa literatura existem algumas metodologias que abordam sobre 

o planejamento estratégico empresarial, com vários pontos em comum e pequenas 

variações e neste trabalho serão tratadas, a seguir, certas metodologias adotadas 

por relevantes estudiosos da área. 

5.1 Metodologia de Oliveira 

Para Oliveira (2002) a metodologia de planejamento estratégico deve 

ser adaptada conforme o porte, o ramo de atividade e particularidades de cada 

empresa, e serão aplicadas conforme as condições internas e ambientais da 

empresa, para melhor utilizar seus pontos fortes, conhecer e eliminar ou adequar 

seus pontos fracos, conhecer e usufruir as oportunidades externas, conhecer e evitar 

as ameaças externas. 

As fases do planejamento empresarial de Oliveira (2002) serão 

demonstradas a seguir. 

- Fase I - Diagnóstico estratégico; 

Nesta fase faz - se um levantamento de como está a empresa, onde é 

obtido o maior número de informações possíveis com pessoas representativas da 

empresa, onde observa-se todos os aspectos externos e internos da empresa. Esta 

fase é dividida em quatro etapas básicas, que são as seguintes: 

a) Identificação da visão - que identifica “o que a empresa quer ser” 

b) Análise Externa – analisa as oportunidades e ameaças que estão no 

ambiente externo da empresa. 

c) Análise Interna – verifica os pontos fortes e fracos da empresa. 

d) Análise dos concorrentes – decompõe um aspecto da etapa da 

análise externa, mas identifica as vantagens competitivas da própria empresa e a 

dos concorrentes. 

- Fase II – Missão da empresa; 
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Nesta etapa deve ser estabelecida a "razão de ser da empresa", bem 

como o seu posicionamento estratégico. Para melhor desenvolvimento são 

estabelecidas as seguintes etapas. 

a) estabelecimento da missão da empresa; 

b) estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais; 

c) estruturação e debate de cenários; 

d) estabelecimento da postura estratégica; 

e) estabelecimento de macroestratégias e macropolíticas; 

 

- Fase III: Instrumentos prescritivos e quantitativos; 

Nesta fase procura uma maneira de como alcançar a situação 

desejada. Que se divide em instrumentos prescritivos e instrumentos quantitativos. 

a) estabelecimento de objetivos, desafios e metas; 

b) estabelecimento de estratégias e políticas funcionais; 

c) estabelecimento de projetos e planos de ações; 

 

Oliveira (2002, p.80), comenta sobre instrumentos quantitativos: 

Consistem nas projeções econômico-financeiras do planejamento 
orçamentário, devidamente associadas à estrutura organizacional da 
empresa, necessárias ao desenvolvimento dos planos de ação, projetos e 
atividades ao desenvolvimento dos planos de ação, projetos e atividades 
previstas. 

 

- Fase IV: Controle e Avaliação. 

Nesta fase, verifica-se “como a empresa está indo” para a situação 

desejada. “O controle pode ser definido, em termos simples, como a ação 

necessária para assegurar a realização dos objetivos, desafios metas, estratégia e 

projetos estabelecidos” (OLIVEIRA, 2002, p.80). 

Neste sentido é importante ressaltar a analise externa e interna da 

empresa, segundo Oliveira (2004), onde são apresentados a seguir: 
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organizacional para identificar os riscos e oportunidades tanto presente como 

futuros, que possam influenciar a capacidade das empresas atingir suas metas”. 

Na segunda etapa a empresa estabelece a missão, e os objetivos. 

“missão organizacional é proposta para a qual, ou a razão pela qual, uma 

organização existe”. Certo  (1993, p.76). 

 

5.4-Metodologia de Thompson Jr  

De acordo com THOMPSON JR. (2000), a elaboração da estratégia e 

sua implementação são de responsabilidade da gerência, pois estes projetam as 

estratégias, para que a empresa tenha uma posição no mercado, promovendo a 

satisfação dos clientes e trabalhando para atingir os objetivos traçados. E o mesmo 

autor ainda diz que “o planejamento do jogo gerencial para dirigir uma empresa com 

sucesso envolve todas as funções e departamentos da organização – compras, 

produção, financeiro, comercialização, recursos humanos e pesquisa e 

desenvolvimento. Cada um tem seu papel na estratégia”. Thompson Jr e Stricklande 

III (2000, p.1). 

Outra metodologia de planejamento estratégico é proposta por 

Vasconcellos Filho (1984). O autor comenta que a experiência brasileira tem 

mostrado que a adequação dessa metodologia às características da organização é 

um dos fatores que condicionam os resultados do processo. Organizações que 

optaram por modelos prontos, contrariando sua cultura, viram-se obrigadas a 

recomeçar toda a implantação do planejamento, e com dificuldades maiores devido 

às resistências causadas pela imposição ao pessoal interno. Desse modo, o autor 

revela uma espinha dorsal do processo, que deverá ser adaptada às condições 

peculiares de cada organização. Essa metodologia é composta por dez etapas, 

como pode ser observada na figura 2: 

Outra metodologia de planejamento estratégico é proposta por 

Vasconcellos Filho (1984). O autor comenta que a experiência brasileira tem 

mostrado que a adequação dessa metodologia às características da organização é 

um dos fatores que condicionam os resultados do processo. Organizações que 

optaram por modelos prontos, contrariando sua cultura, viram-se obrigadas a 
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recomeçar toda a implantação do planejamento, e com dificuldades maiores devido 

às resistências causadas pela imposição ao pessoal interno. Desse modo, o autor 

revela uma espinha dorsal do processo, que deverá ser adaptada às condições 

peculiares de cada organização. Essa metodologia é composta por dez etapas, 

como pode ser observada na figura. 

                                            DEFINIÇÃO DO NEGÓCIO 
                                                                 

                       DEFINIÇÃO DA MISSÃO 

                                           

                       ANÁLISE DO AMBIENTE 

                                           

      ELABORAÇÃO DO PLANO CONTINGENCIAL 

                                           

         DEFINIÇÃO DA FILOSOFIA DE ATUAÇÃO 

                                           

                   DEFINIÇÃO DAS POLÍTICAS 

                                           

          DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

                                           

              FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS 

                                           

     CHECAGEM DA CONSISTÊNCIA DO PLANO 

                                           

                             IMPLEMENTAÇÃO 
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CONCLUSÃO 

Esta monografia tem por objetivo ressaltar a importância do 

planejamento estratégico para a gestão das empresas no Brasil. Tal ferramenta 

permite mostrar de forma clara e objetiva como serão os passos de seu 

empreendimento, seja a médios ou longos prazos; é uma fôrma onde ele coloca 

suas mais interessantes ideias e observações, e estas, assim, acabam por tomar 

forma de um plano que, se bem desenvolvido e executado, trará bons resultados. 

Esta fôrma pode ser baseada segundo os moldes de Fischmann: idéias são 

convertidas em objetivos e metas, que dão vazão à formulação de estratégias 

alternativas, e implicam estabelecimento de critérios, que, finalmente, apontam para 

as primeiras estratégias e então, após serem implementadas, demandam a 

execução de um plano estratégico, sujeito a avaliação e controle. 

Para atingir o efeito desejado, o planejamento estratégico requer um 

suporte e comprometimento de todo o corpo funcional da organização por ocasião 

da implementação de inúmeras ações estratégicas dele decorrentes. Tendo em vista 

essa premissa, os atores das várias etapas do processo são os próprios integrantes 

da organização. 

A utilização do Planejamento Estratégico é o seu forte vínculo com a 

administração estratégica nas organizações desta forma o projeto não deve ser 

analisado de forma isolada o planejamento estratégico sem antes adentrar no 

aspecto do processo estratégico, favorecendo de modo mais eficiente a gestão dos 

administradores no alcance de bons resultados das organizações. 

O projeto aborda juntamente como planejamento dos sistemas de 

informação, dos sistemas de conhecimentos e da TI a importância dentro das 

organizações com um plano de investimento estratégico para perceber que essas 

estratégias constituem-se num processo dinâmico e contínuo de monitoração do 

ambiente externo e interno, de forma consistente, íntegro e sem desperdícios de 

tempo, humanos, econômicos e financeiros . 

 

Dessa forma, compete aos gestores do processo de implantação do 

projeto, mudar a opinião dos focos de resistência que por ventura existirem e 
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mostrarem a relevância de que este tipo de planejamento oferecerá para a 

organização, onde todos sairão ganhando com o aumento de eficiência e eficácia e 

principalmente o acréscimo em competitividade que a empresa agregará para 

enfrentar o dinâmico mercado do mundo globalizado (BARBOSA & BRONDANI, 

2005, p.122). 

Por fim concluímos que, com o estabelecimento de um planejamento 

estratégico a organização consegue erguer um alicerce para o futuro, por meio da 

implementação das estratégias das estratégias e acompanhamento das mesmas, 

compreendendo as peculiaridades do negócio. 
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