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RESUMO 
 

O planejamento estratégico é uma ferramenta gerencial que auxilia os empresários a 
determinarem as ações necessárias para atingir os objetivos organizacionais. Por meio do 
planejamento estratégico é possível também analisar os pontos fortes e fracos da empresa e a 
sua relação com as oportunidades e ameaças do ambiente externo. No entanto essa ferramenta 
gerencial é pouco usada por micro e pequenas empresas, seja por não conhecer a metodologia 
do planejamento estratégico, ou por características específicas da gestão dessas empresas. 
Portanto é necessária uma abordagem menos complexa dessa ferramenta para facilitar sua 
utilização pelo pequeno empresário. Inicialmente o estudo abordou o conceito de 
planejamento estratégico, sua importância para as empresas e as etapas para o seu 
desenvolvimento. Depois foi abordada também a importância das micro e pequenas empresas 
no contexto socioeconômico atual e suas características. O objetivo principal da pesquisa foi 
desenvolver um planejamento estratégico para a micro e pequena empresa, levando em conta 
suas características particulares. O modelo foi aplicado em uma microempresa que atua como 
distribuidora de pescados e legumes em Brasília.  
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ABSTRACT 
 

Strategic planning is a management tool that assists entrepreneurs to determine the 
necessary actions to achieve organizational goals. Through strategic planning is also possible 
to analyze company's strengths and weaknesses and its relationship with the external 
environment's threats and opportunities. However this management tool is not often used in 
small businesses, either because of not knowing the strategic planning methodology, or 
because of specific managing characteristics of these companies. Therefore it is necessary a 
less complex approach of this tool to facilitate its use by small entrepreneurs. Initially, the 
study approached the concept of strategic planning, its importance for companies and steps 
for its development. Then was also addressed the importance of small businesses in the 
current socio-economic context and its characteristics. The main goal of this research was to 
develop a strategic planning for small businesses, considering its particular characteristics. 
The model was implemented in a small business that operates as a fish and vegetables 
distributor in Brasília. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente diante da crescente competitividade e ao avanço tecnológico contínuo é 

necessário que as organizações estejam atentas às mudanças constantes do ambiente, para que 

possam definir as melhores estratégias e continuarem competitivas no mercado. De acordo 

com a BrandME Consultancy e Advisory, empresa que presta consultoria às pequenas e 

médias empresas, a maior parte das empresas falha em seus primeiros anos pois não fazem 

um planejamento estratégico para o negócio. Por isso os empreendedores não sabem em quais 

atividades devem focar e onde precisam investir.   

Todas as organizações adotam estratégias, muitas vezes não há um planejamento 

formal elaborado, porém as estratégias estão implícitas. Em algum momento os 

administradores ou gestores têm que tomar decisões acerca da aplicação dos recursos e 

determinar as ações necessárias para atingir os objetivos da empresa.  

O planejamento estratégico é, portanto, uma importante ferramenta gerencial que 

auxilia na tomada de decisão e na previsão dos cenários futuros. O planejamento é essencial 

em qualquer corporação, pois por meio dele a empresa pode antever as mudanças do mercado 

e preparar-se para enfrentá-las.  

O planejamento é utilizado em empresas de todos os ramos, e define os meios pelos 

quais a organização irá alcançar seus objetivos. Identifica os potenciais da empresa, e de que 

maneira podem ser aplicados, e também reconhece os pontos fracos da organização. A partir 

disso é possível definir um conjunto de estratégias e ações que serão colocadas em prática 

para garantir o sucesso do negócio. Além de direcionar as ações, o planejamento determina os 

métodos de avaliação de desempenho da organização, para então verificar se as estratégias 

previamente traçadas estão sendo seguidas.  

As micro e pequenas empresas representam, de acordo com o SEBRAE (2012), 99% 

dos negócios formais no Brasil, e têm grande importância no contexto socioeconômico atual. 

Porém essas empresas são as que fazem menos uso da ferramenta do planejamento 

estratégico. 

No primeiro capítulo deste trabalho trata-se sobre a introdução, com a apresentação e 

delimitação do tema, o problema de pesquisa e os objetivos. No segundo capítulo, 

desenvolve-se a fundamentação teórica, onde é abordado o planejamento estratégico, com 

conceitos e metodologia para seu desenvolvimento. É abordado também o conceito de micro e 

pequena empresa, assim como sua importância no contexto atual e suas características 
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particulares. No terceiro capítulo trata-se da metodologia e no quarto capítulo tem-se a 

apresentação dos resultados. Por fim, no quinto capítulo encerra-se com as considerações 

finais. 

Partindo desse contexto, apresenta-se como problema de pesquisa a seguinte questão:  

Como elaborar um planejamento estratégico para a micro e pequena empresa, 

levando em consideração suas características particulares, para contribuir no processo de 

previsão de riscos e alcance de seus objetivos?   

 

1.1 Objetivos gerais 

 

Elaborar uma proposta de planejamento estratégico para a micro e pequena empresa, 

levando em consideração suas características particulares, bem como destacar suas 

contribuições como ferramenta gerencial. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

a) Abordar o conceito de planejamento estratégico; 

b) Apresentar a importância do planejamento estratégico para as organizações; 

c) Descrever as etapas para a elaboração do planejamento estratégico; 

 

1.3 Justificativa 

 

Tendo em vista a atual e crescente competitividade no mundo dos negócios é 

essencial que toda empresa tenha um planejamento estratégico para manter-se competitiva no 

mercado.  

O SEBRAE realizou uma pesquisa com intuito de identificar os fatores que 

contribuem para o sucesso e para o fracasso das empresas do primeiro ao quinto ano de 

atividade. Nessa pesquisa foram destacados três fatores para o fechamento das empresas, os 

quais são “planejamento prévio, gestão empresarial e comportamento empreendedor” 

(SEBRAE, 2014, p.4). O estudo constatou que metade dos empresários não realizaram 

planejamento do mercado em relação, por exemplo, aos clientes, concorrentes, fornecedores e 

capital de giro necessário para abrir o negócio. A falta de planejamento é, portanto o primeiro 

fator que leva ao fechamento de uma empresa.  
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Grande parte das micro e pequenas empresas começam seus negócios sem ter um 

planejamento estratégico bem definido. Tendo em vista essa carência, o trabalho tem o intuito 

de alertar para os benefícios de um planejamento estratégico em relação ao alcance da missão 

e da realização dos objetivos das empresas. Os motivos que levaram a escolha do tema foram 

o interesse em conhecer mais sobre o assunto e trabalhar na área.    
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2    FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo será discorrido sobre a evolução do Planejamento Estratégico, os 

principais conceitos teóricos relacionados a ele, sua importância como ferramenta gerencial 

nas empresas, os tipos de planejamento, e a metodologia para a elaboração do planejamento 

estratégico. Será discorrido também sobre as características específicas das micro e pequenas 

empresas e sua importância no contexto atual.  

 

2.1 Planejamento Estratégico: Breve Histórico, Evolução e Conceito 

 

O planejamento estratégico não surgiu com a estrutura que é conhecida atualmente, 

ele foi evoluindo com o passar do tempo. Após diversas pesquisas surgiram novas 

ferramentas ao longo dos anos, que foram sendo introduzidas e moldando o planejamento 

estratégico até chegar ao modelo que é usado nas empresas hoje em dia. 

No início do século XX, com o nascimento de grandes empresas como General 

Motors e Ford, surgiu a necessidade de planejar o futuro das organizações para que elas 

pudessem superar seus concorrentes (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009).  

Os autores expõem que entre os anos 1920 e 1950 o planejamento focava na parte 

financeira, preocupando-se apenas com os custos e receitas de produção, e baseava-se em 

fatos passados. A metodologia do Planejamento a Longo Prazo “foi desenvolvida nos Estados 

Unidos na década de 50, com profunda influência da tecnologia de planejamento dos países 

com economia planejada a longo prazo” (ALDAY, 2000, p.10). Porém esse tipo de 

planejamento não permitia traçar as mudanças do mercado consumidor ou antever situações 

futuras. Os planos para longo prazo, de acordo com Bower (1966, apud ALDAY, 2000, p.10), 

“tornaram-se projeções de lucro (para dez anos ou mais) sem muita utilidade, representados 

por uma enorme quantidade de papel e uma limitada quantidade de pensamento estratégico”. 

Em 1954, segundo Chiavenato e Sapiro (2009), Peter Drucker introduziu a Gestão 

por Objetivos, na qual defende que é vital para a organização definir antes de tudo seus 

objetivos e monitorar seus progressos.  Em 1957 Selznick compreendeu que deveriam ser 

cruzados os pontos fortes e fracos da organização com as oportunidades e ameaças do 

mercado. Essa idéia levou anos mais tarde à criação da Matriz SWOT por um grupo de 

estudos da Harvard Business School. 

Segundo Barbosa e Brondani (2005, p.110), “o planejamento estratégico, em todos 

os aspectos técnicos, surgiu somente no início da década de 70”. Na década de 1970 surgiram, 
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de acordo com Chiavenato e Sapiro (2009, p.34) “técnicas e ferramentas de previsão, que 

permitiram a ampliação do prazo do planejamento estratégico”. As organizações passaram, a 

partir de então, a ter condições de se prepararem para situações futuras, já que começaram a 

ser elaborados os planejamentos para longo prazo. De acordo com Contador (1995, p.53), 

“nos anos 70, na fase de planejamento estratégico voltado para o ambiente externo, a área de 

marketing firmou-se como a mais importante da empresa sob o prisma do planejamento 

estratégico”. 

O planejamento estratégico abrange a organização em sua totalidade e define todas 

as estratégias necessárias para que seus objetivos sejam conquistados. Permite também que a 

empresa tenha condições de pensar antecipadamente em como agir frente aos problemas 

futuros.      

Para Chiavenato e Sapiro (2009, p.30), o planejamento estratégico consiste no 

“processo de formulação e execução de estratégias organizacionais para buscar a inserção da 

organização e de sua missão no ambiente onde ela atua”. Planejar estrategicamente implica 

em definir as ações que tornarão possível a concretização da missão da empresa.  

Para Oliveira (2002, p.47), o planejamento estratégico proporciona “sustentação 

metodológica para se 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”. O 

autor expõe que o planejamento define de maneira detalhada os caminhos que a organização 

deve seguir para atingir seus objetivos, e que nesse processo devem ser considerados os 

fatores internos e externos, pois eles são inter-relacionados.  

Por meio do planejamento estratégico a empresa passa a ter consciência dos seus 

pontos fortes, ou seja, suas vantagens competitivas e de como usá-las ao seu favor, e conhece 

também seus pontos fracos e como eliminá-los (OLIVEIRA, 2002). O autor também explica 

que o planejamento permite que a organização analise as ameaças do mercado e as 

oportunidades, e como pode aproveitá-las. 

O planejamento estratégico para Alday (2000, p.15) “deve ser visto como um 

instrumento dinâmico de gestão, que contém decisões antecipadas sobre a linha de atuação a 

ser seguida pela organização no cumprimento de sua missão”. Segundo o autor planejar 

significa definir as ações necessárias para alcançar um objetivo, quando se tem controle dos 

fatores que influenciam o sucesso dessas ações.  

Segundo Alday (2000), os planejamentos anuais podem impedir que as empresas 

tenham agilidade no momento de reagirem às mudanças. De acordo com o autor, em 

mercados competitivos, nos quais a empresa precisa defender-se às frequentes mudanças, é 
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necessário que seja feita a projeção futura. Projetar o futuro é “um processo que envolve 

decidir como agir com base no que está ocorrendo no ambiente imediato e futuro próximo” 

(ALDAY, 2000, p.12).  

Almeida (2007, p.35) explica que “as técnicas do Planejamento Estratégico não vão 

indicar um milagre, mas apenas mostrar como estruturar as ações, para que sejam dirigidas 

para o resultado”. Portanto o intuito do planejamento é elaborar técnicas para auxiliar a 

tomada de decisão, de modo que traça os caminhos a serem seguidos e permite a projeção de 

cenários futuros.  

O planejamento estratégico é uma importante ferramenta, pois auxilia as empresas a 

manterem-se competitivas. Por meio dele os gestores analisam previamente as mudanças do 

mercado que poderão influenciar a organização. Baseado nessa análise interna e externa da 

empresa, o planejamento estratégico orienta o melhor caminho para que a organização possa 

atingir seus objetivos. 

De acordo com Rigby (2013, p.54) para ser bem sucedido o planejamento estratégico 

deve: 

 

- Descrever a missão organizacional, visão e valores fundamentais; 
- Focar nos negócios potenciais e explorar cada mercado em busca de ameaças e 
oportunidades; 
- Entender as prioridades atuais e futuras do segmento alvo de clientes; 
- Analisar as forças e fraquezas da organização em relação aos concorrentes e 
determinar quais elementos da cadeia de valor a empresa deve produzir e quais deve 
comprar;  
- Identificar e analisar estratégias alternativas; 
- Desenvolver um modelo de negócio vantajoso que irá gerar lucros e diferenciar a 
empresa de seus concorrentes; 
- Definir as expectativas dos stakeholders e estabelecer objetivos claros e 
convincentes para o negócio; 
- Preparar programas, políticas e planos para implementar a estratégia; 
- Estabelecer uma estrutura organizacional de apoio, processos decisórios, sistemas 
de informação e controle, e sistemas de contratação e treinamento; 
- Alocar recursos para desenvolver capacidades essenciais; 
- Planejar para responder aos imprevistos ou às mudanças do ambiente; 
- Monitorar o desempenho. 
 

A figura 1 mostra a classificação das dez ferramentas gerenciais mais utilizadas entre 

os anos de 2000 a 2012.    
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Figura 1 – Classificação das dez ferramentas gerenciais mais utilizadas 
Fonte: Bain & Company (2013).      

 

O planejamento estratégico é uma das ferramentas gerenciais mais utilizadas, 

conforme a figura, ocupando sempre a primeira ou a segunda posição entre os anos de 2000 a 

2012. O planejamento é dividido em três níveis que serão tratados no tópico seguinte. 

 

2.2 Tipos de Planejamento 

 

Há diversos tipos de planejamento que atuam nos diferentes níveis hierárquicos da 

empresa. O processo de planejamento estratégico atuando por si só não gera resultados, a 

empresa precisa definir, de maneira integrada, todos os planos táticos e operacionais. A figura 

2 representa os três níveis do planejamento: estratégico, tático e operacional propostos por 

Oliveira (2002). 
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Figura 2 – Níveis de decisão e tipos de planejamento 
Fonte: Oliveira (2002, p.45).      

 

No nível estratégico é realizado, de acordo com Maximiano (2000, p.196), o 

planejamento estratégico, que é “o processo de definir objetivos e formas de realizá-los”. O 

planejamento estratégico para Terence (2002, p.18), é “um processo gerencial que examina as 

questões principais da organização, considerando a análise do ambiente externo e interno, 

determinando um rumo amplo e generalizado para a organização”. Nesse nível presidentes, 

sócios e diretores decidem os objetivos da organização a partir de uma análise da empresa e 

do mercado. Chiavenato e Sapiro (2009) acrescentam ainda que nesse nível são feitas as 

projeções para longo prazo e as decisões são tomadas pela alta gerência e envolvem a empresa 

como um todo. Há empresas com modelos participativos que permitem que funcionários de 

outros níveis participem das decisões estratégicas, e há empresas que possuem um 

departamento específico para essas tarefas (MAXIMIANO, 2000). 

O planejamento tático, segundo Chiavenato e Sapiro (2009), permite que o 

planejamento estratégico seja realizado. Ele relaciona-se às ações necessárias para atingir os 

objetivos organizacionais e em como e onde executá-las. Esse nível trata cada departamento 

da empresa em particular e é mais detalhado. De acordo com Oliveira (2002, p.48), o 

planejamento tático “trabalha com decomposições dos objetivos, estratégias e políticas 

estabelecidas no planejamento estratégico”.  

Alday (2000, p.11) explica que “para operacionalizar os planos táticos, são 

preparados os planos operacionais, que orientam a alocação de recursos para cada parte dos 

planos táticos”. O planejamento operacional, conforme Terence (2002, p.19), aborda 

“cronogramas, tarefas específicas e alvos mensuráveis, envolvendo gerentes de cada unidade 

onde são desenvolvidos os planos”. Oliveira (2002) relata que o planejamento operacional 
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deve conter os recursos que serão utilizados, os objetivos esperados e os responsáveis pela sua 

execução. Nesse último nível são definidos os planos de ação detalhando cada tarefa.  

É importante seguir uma metodologia para a elaboração do planejamento estratégico, 

pois conforme Oliveira (2002, p.65), ela “propicia ao executivo o embasamento teórico 

necessário para otimizar sua aplicação”. No próximo tópico será apresentada uma 

metodologia de elaboração do planejamento estratégico.  

 

2.3 Metodologia do Planejamento Estratégico 

 

Há diversas metodologias que abordam a elaboração do planejamento estratégico, 

porém as teorias seguem um raciocínio semelhante e buscam atingir o mesmo objetivo. Nesse 

trabalho será estudada a técnica proposta por Oliveira (2002), conforme ilustra a figura 3.  

 

 
Figura 3 - Fases do planejamento estratégico 
Fonte: Oliveira (2002, p.69). 

 

A figura apresenta, de maneira esquemática, as fases principais para a construção do 

planejamento estratégico: diagnóstico estratégico, missão da empresa, instrumentos 

prescritivos e quantitativos e por fim controle e avaliação. A seguir serão explicadas cada uma 

das fases citadas. 
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2.3.1 Diagnóstico estratégico  

 

O diagnóstico estratégico é a primeira fase do planejamento estratégico e consiste em 

avaliar a situação atual da empresa, por meio da identificação de sua visão e de uma análise 

do ambiente interno e externo da organização. Oliveira (2002, p.87) afirma que “as projeções 

completam o diagnóstico, uma vez que, combinando-se os dois, obtém-se a projeção-base, 

que corresponde a uma estimativa futura, com base na situação atual”.  

 

2.3.1.1 Identificação da visão 

 

A formulação da visão é fundamental para nortear o planejamento estratégico, pois 

ela revela a idealização que a empresa tem do seu futuro, e é em direção a ela que os objetivos 

devem apontar. A visão deve responder a seguinte pergunta: “como desejo que meu negócio 

seja visto daqui alguns anos?” (REVISTA ISTO É, 2006, p.17).  

Oliveira (2002, p.88) define a visão da organização como “os limites que os 

proprietários e principais executivos da empresa conseguem enxergar dentro de um período 

de tempo mais longo e uma abordagem mais ampla”. Chiavenato e Sapiro (2009, p.88) 

explicam que a visão deve “tocar as pessoas em diferentes apelos quanto ao senso de 

realização e pertencimento e ao compromisso de contribuir para alcançar objetivos 

organizacionais e pessoais”. A visão atua também como instrumento de motivação e oferece 

direção para que os colaboradores concentrem seus esforços em busca da realização de um 

objetivo comum. 

Os autores definem alguns requisitos que a visão deve atender para atingir seu 

objetivo, tais como ser vinculada à realidade, ter um foco, atender a todas as pessoas 

envolvidas no negócio, e ser motivadora.  

Definir uma visão, conforme Terence (2002, p.49), significa “construir uma imagem 

viva de um estado futuro, ambicioso e desejável, relacionado com o cliente, a equipe e o 

acionista, e superior, em algum aspecto importante, ao estado atual”. A visão de negócios 

determina as aspirações futuras da organização por meio de objetivos expressos em uma frase. 

A visão não é imutável, pois se refere a um objetivo futuro e quando ele for alcançado ela 

deve ser reformulada. 

Collins e Porras (1998) definem que a visão é composta pela visualização do futuro e 

pela formação da ideologia central. A visualização do futuro orienta o caminho para o qual a 

organização deseja progredir e quais as mudanças serão necessárias para atingir essa 



21 

 

aspiração. Já a ideologia central traduz a identidade da organização e representa os seus 

valores. 

Os valores segundo, Collins e Porras (1998, p.33), são “os preceitos essenciais e 

permanentes de uma organização”. Os autores explicam que para definir os valores a 

organização deve determinar aquilo que ela realmente valoriza e irá defender mesmo que as 

circunstâncias mudem. Valores não são escritos para o mercado, mas sim para esclarecer a 

identidade da empresa e nortear as atitudes de todos da organização. Chiavenato e Sapiro 

(2009, p.90) citam alguns exemplos de valores como “prática da transparência, respeito à 

diversidade, cultura para a qualidade ou respeito ao meio ambiente”. 

 

2.3.1.2 Análise externa 

 

A análise externa consiste em examinar o ambiente externo da corporação, que é 

composto por todas as outras organizações e por fatores que afetam a atividade da empresa, e 

em detectar as oportunidades e ameaças do mercado (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009).  

Essa análise tem segundo Oliveira (2002, p.92), o objetivo de “estudar a relação 

existente entre a empresa e seu ambiente em termos de oportunidades e ameaças, bem como a 

sua atual posição produto versus mercados”. A avaliação do ambiente externo é fundamental, 

pois toda empresa é influenciada por fatores externos, os quais não são controláveis.  

O autor acrescenta que essa análise pode ser usada em duas situações. Na resolução 

de problemas já existentes, ou para identificar futuras oportunidades e como aproveitá-las, e 

detectar  futuras ameaças para saber como reduzi-las ou eliminá-las.  

Contador (1995, p.45) propõe algumas recomendações para a análise do ambiente 

externo: 

 

1. Tentar descobrir quem serão, de onde surgirão e o que farão os novos 
concorrentes; 
2. Definir parâmetros mundiais de comparação; 
3. Estar atento ao consumidor; 
4. Cuidar do meio ambiente. 

 

O autor defende que, devido à rapidez das mudanças e ao avanço tecnológico, 

atualmente não basta somente que a empresa conheça seus concorrentes. Ela deve ser capaz 

de prever também o surgimento de novos entrantes, mesmo que em áreas distintas, que de 

alguma forma poderiam influenciar nos seus produtos ou serviços. Portanto é fundamental 

descobrir quem serão os concorrentes, de onde surgirão e o que farão. 
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As empresas devem estar atentas também, segundo o autor, em definir parâmetros 

mundiais de comparação, ou seja, os padrões mundiais de desempenho. A organização precisa 

alcançar um desempenho próximo a esse padrão mundial para permanecer competitiva no 

mercado interno ou caso queira ingressar no mercado externo.  

Estar atento ao consumidor é, de acordo com o autor, fundamental. Muitas vezes as 

empresas passam a maior parte do tempo preocupando-se em resolver questões internas ou 

com a concorrência, quando seu foco principal deveria ser entender as necessidades e desejos 

dos clientes. Segundo Contador (1995, p.50), a regra é “mantenha-se atualizado relativamente 

às necessidades, exigências, anseios e desejos do consumidor, que estão se modificando muito 

rapidamente”. 

Cuidar do ambiente é outra recomendação do autor, já que o desenvolvimento 

sustentável está assumindo uma importância cada vez maior nas empresas hoje em dia. Além 

disso, a preocupação que a empresa tem com o meio ambiente está intimamente ligada à 

formação da sua imagem perante a sociedade. 

Já de acordo com Chiavenato e Sapiro (2009), a análise ambiental deverá ser feita em 

duas dimensões do ambiente, para identificar as oportunidades e ameaças, no macroambiente 

(ambiente contextual) e no microambiente (ambiente relacional), como está representado na 

figura a seguir: 

 
Figura 4 – O ambiente da organização 
Fonte: Chiavenato e Sapiro (2009, p.99). 
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O macroambiente é composto, como mostra a figura, pelos seguintes ambientes: 

demográfico, sociocultural, tecnológico, recursos naturais, político e legal e econômico.  

O ambiente demográfico diz respeito às características da população, segundo 

Maximiano (2000, p.212), como “distribuição etária, sexo, tamanho da família, tempo de 

casamento, renda, profissão, escolaridade, religião, etnia”.  

Chiavenato e Sapiro (2009) definem que o ambiente sociocultural refere-se às 

informações sobre crenças, valores sociais, preocupação com o meio ambiente, costumes.    

O ambiente econômico, de acordo com os autores, engloba dados sobre taxa de juros, 

inflação, distribuição de renda, nível de emprego e produto interno bruto. É importante que os 

empresários fiquem atentos a  esses fatores, pois eles interferem na oferta e na demanda de 

produtos.  

O ambiente tecnológico é composto, segundo Oliveira (2002), por fatores como 

mudanças tecnológicas e programas de pesquisa. Acompanhar a tecnologia é fundamental 

para a sobrevivência da empresa, pois a tendência é de que a tecnologia evolua cada vez mais 

(MAXIMIANO, 2000).  

O ambiente dos recursos naturais engloba, conforme Chiavenato e Sapiro (2009), 

fatores como matéria-prima, poluição, aquecimento global e sustentabilidade. Estar atento a 

esses fatores é importante, pois atualmente os consumidores estão cada vez mais conscientes 

sobre a questão ambiental e estão priorizando comprar produtos de empresas ecologicamente 

corretas (DINIZ, 2010).   

O último componente do macroambiente é o ambiente legal e político. É importante 

que a organização tenha conhecimento da legislação do país, pois toda e qualquer empresa 

está submetida a essas leis. Já as políticas governamentais podem gerar oportunidades e 

ameaças, as quais a empresa deve estar sempre atenta (MAXIMIANO, 2000). 

O microambiente é composto, como mostra a figura, pelos concorrentes, clientes, 

fornecedores e agências reguladoras. Quanto aos concorrentes, Oliveira (2002), afirma que é 

importante analisar quem e quantos são, quais seus produtos, preços, tecnologias e 

participação de mercado. Em relação aos clientes é necessário que a empresa estude quem 

são, onde estão localizados e como é seu comportamento de compra. Já sobre os fornecedores 

a organização deve identificar quem e quantos são, sua localização, seus preços, prazos e 

qualidade de seus produtos.      

O microambiente é o mais próximo da organização e é dele que a empresa “retira 

seus insumos e coloca seus produtos e serviços, enfrentando outras organizações concorrentes 
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e agências reguladoras” (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p.110). Nesse ambiente há vários 

fatores competitivos, os quais serão tratados no próximo tópico. 

 

2.3.1.2.1 As cinco forças competitivas de Porter 

 

O modelo das cinco forças competitivas foi concebido por Michael E. Porter, com a 

finalidade de auxiliar na identificação e gerenciamento dos fatores externos que influenciam 

as organizações. A análise dessas forças é vital para que a empresa adote a melhor estratégia 

competitiva. Porter (2004, p.31) esclarece ainda que “uma vez diagnosticadas as forças que 

afetam a concorrência em uma indústria e suas causas básicas, a empresa está em posição para 

identificar seus pontos fracos e fortes”. O modelo das cinco forças competitivas, conforme 

Porter (2004, p.4), está representado na figura a seguir:   

 

 
Figura 5 – Forças que dirigem a concorrência na indústria 
Fonte: Porter (2004, p.4). 

 

Os entrantes potenciais representam os novos competidores, contra os quais as 

empresas já existentes procuram erguer barreiras de entrada. Todavia não são compostos 

apenas por organizações inteiramente novas, mas também pelas empresas resultantes de 

fusões ou aquisições.  A ameaça de novos entrantes, segundo Porter (2004, p.7), depende “das 

barreiras de entrada existentes, em conjunto com a reação que o novo concorrente pode 

esperar da parte dos concorrentes já existentes”. Marcas já conhecidas, relacionamentos 
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consolidados com os clientes, necessidade de altos investimentos, canais de distribuição já 

atendidos, são fatores que podem barrar a entrada de novos concorrentes.  

Os substitutos, segundo o autor, são produtos ou serviços novos que exercem a 

mesma função dos produtos já existentes. Os substitutos acabam fixando os lucros das 

empresas, pois quando há produtos concorrentes a organização passa a ter um limite nos 

preços. Porter (2004, p.25) explica que “uma publicidade constante e intensa por todos os 

participantes” pode ser uma maneira de sustentar a posição da empresa frente aos 

concorrentes.  

A rivalidade entre os concorrentes, segundo o autor, ocorre devido à disputa pelo 

mercado. As empresas competem em preços, inovação, publicidade, serviços prestados ao 

cliente. Isso ocorre, de acordo com Porter (2004, p.18), pois “um ou mais concorrentes 

sentem-se pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua posição”.  

O autor define o poder de negociação dos compradores como uma das forças 

competitivas, pois trata da capacidade dos clientes em negociar mais qualidade por custos 

menores e influenciar o comportamento das empresas.  Há algumas características que dão 

mais poder aos compradores como, por exemplo, quando representam uma grande parcela das 

vendas da empresa; quando os produtos que compram são padronizados, e assim podem ser 

adquiridos de outro fornecedor por um preço mais acessível; ou quando o comprador obtém 

lucros baixos com determinado produto e por isso preocupa-se mais com os custos.  

O poder de negociação dos fornecedores está atrelado, de acordo com o autor, aos 

preços e à qualidade que oferecem. As situações que dão mais poder aos fornecedores podem 

ser a inexistência de produtos substitutos; quando o comprador representa uma pequena 

parcela das vendas da empresa; ou se o produto que fornecem é muito importante para o 

processo produtivo dos compradores.  

 

2.3.1.3 Análise interna 

  

A análise interna é a última etapa do diagnóstico estratégico. É feita uma avaliação 

das forças e fraquezas da empresa, com o objetivo de identificar o que pode ser aproveitado e 

o que deve ser melhorado (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009). Os pontos fortes e fracos são 

variáveis internas e, portanto, possíveis de ser controladas. Por isso é importante que a 

empresa conheça suas qualidades e deficiências, para que possa usá-las a seu favor.  

Segundo Oliveira (2002, p.101), a análise interna tem o objetivo de destacar 

“deficiências e qualidades da empresa que está sendo analisada, ou seja, os pontos fortes e 
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fracos da empresa deverão ser determinados diante de sua atual posição produto versus 

mercado”.  

Segundo Maximiano (2000, p.217), há três formas de identificar os pontos fortes e 

fracos da organização: “estudo das áreas funcionais, estudo do desempenho e benchmarking”. 

O autor exemplifica, na figura a seguir, os focos potenciais de pontos fracos nas principais 

áreas funcionais: 

 

 
Figura 6 – Tipos específicos de pontos fracos que podem ocorrer nas áreas funcionais 
Fonte: Maximiano (2000, p.218). 

 

O estudo das áreas funcionais, segundo o autor, tem o objetivo de analisar os 

recursos e as competências de cada departamento, a fim de identificar suas qualidades e 

carências. Esse estudo pode ser feito por meio de sistemas de informações, pesquisas com 

colaboradores ou clientes. Máquinas, equipamentos, matéria-prima, pessoas, capital, são 

exemplos, segundo Chiavenato e Sapiro (2009), de recursos das empresas. Já as competências 
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essenciais são as habilidades únicas da empresa, as quais diferenciam a organização das 

outras.  

O benchmarking é também uma forma de realizar a análise interna na empresa. De 

acordo com Maximiano (2000), o benchmarking é uma técnica usada para comparar uma 

organização com outra, e seu objetivo é identificar as melhores técnicas, processos ou 

produtos de outras empresas e aplicá-los na própria organização para gerar vantagem 

competitiva. Para realizar o benchmarking é necessário primeiro definir como serão feitas as 

pesquisas, qual empresa será analisada, e qual será o produto ou processo a ser comparado. 

Posteriormente os dados são coletados e transformados em informações. A partir disso a 

empresa tem condições de entender “em que se baseia a superioridade da empresa selecionada 

para comparação e quais de suas práticas podem ser copiadas e implementadas” 

(MAXIMIANO, 2000, p.221). 

Rigby (2013, p.14) esclarece os passos para a aplicação do benchmarking: 

 

- Selecionar o produto, serviço ou processo que será comparado; 
- Identificar os indicadores de desempenho mais importantes; 
- Escolher organizações ou áreas internas para serem comparadas; 
- Coletar dados sobre desempenho e práticas; 
- Analisar os dados e identificar as oportunidades de melhoria; 
- Implementar as melhores práticas, definir metas acessíveis e assegurar a aceitação 
da empresa. 
 

Outra maneira de identificar os pontos fortes e fracos da organização é o estudo do 

desempenho da empresa. Segundo Maximiano (2000), o estudo do desempenho consiste em 

analisar a evolução da empresa durante todo seu tempo de atuação. Com base nessa análise é 

possível fazer projeções futuras para a organização. As áreas de vendas e finanças são os 

principais focos dessa análise, pois o estudo das vendas permite “a identificação do volume de 

vendas e a participação no mercado”, e o estudo das finanças “enfatiza a lucratividade e a 

identificação das fontes de lucros” (MAXIMIANO, 2000, p.219). Existe ainda a análise de 

portfólio, que é uma técnica desenvolvida para estudar o desempenho dos produtos da 

empresa, que será apresentada no capítulo seguinte. 

    

2.3.1.3.1 Matriz BCG 

 

Uma das técnicas mais utilizadas para analisar o desempenho das empresas é a 

análise do portfólio de produtos, conhecida como matriz BCG. A matriz foi criada por Bruce 

Henderson, fundador da consultoria Boston Consulting Group. A matriz BCG, conforme 
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Chiavenato e Sapiro (2009), determina os produtos que a empresa deve investir a partir da 

avaliação da participação de mercado e da taxa de crescimento do mercado desses produtos. 

Os dois fatores são divididos em: alta (grande) e baixa (pequena), como mostra a figura a 

seguir:   

 

 
Figura 7 – Matriz BCG de participação no mercado 
Fonte: Maximiano (2000, p.220). 

 

O eixo horizontal da matriz representa a participação de mercado, ou seja, a porção 

do mercado que os produtos da empresa detêm. Já o eixo vertical representa a taxa de 

crescimento do mercado em que esses produtos atuam.   

As estrelas indicam produtos que tem grande participação de mercado e alta taxa de 

crescimento. São produtos rentáveis, porém o lucro deve ser sempre reinvestido. Produtos 

estrelas, conforme Chiavenato e Sapiro (2009), necessitam de grandes investimentos e 

estratégias agressivas de marketing para apoiar seu crescimento e ser competitivo no mercado. 

Os pontos de interrogação podem ser chamados também de criança problema 

(AMBROSIO; AMBROSIO, 2005). Esses produtos têm pequena participação no mercado, 

mas com alta taxa de crescimento. Pontos de interrogação têm potencial de gerar lucro, já que 
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o crescimento do mercado é alto. Porém são produtos que ainda não conquistaram uma 

parcela de clientes significativa, que possa garantir o retorno do investimento.  

As vacas leiteiras, de acordo com os autores, podem ser chamadas também de 

geradores de caixa. Representam produtos com grande participação no mercado, porém que 

atuam em um negócio estabilizado. Produtos classificados como vacas leiteiras não 

necessitam de altos investimentos e continuam gerando lucro. A estratégia mais adequada 

para esses produtos é “defender a parcela de mercado através do reforço da lealdade do 

consumidor” (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p.240). 

Os vira-latas são conhecidos também como abacaxi, ou animal de estimação 

(AMBROSIO; AMBROSIO, 2005). São produtos, segundo Chiavenato e Sapiro (2009), com 

baixa participação e baixa taxa de crescimento do mercado. O investimento que eles 

necessitam é maior do que o retorno que geram. Portanto as opções para produtos 

classificados como vira-latas são minimizar os gastos, criar um diferencial para que eles 

conquistem mais compradores, ou anular sua comercialização. 

Os autores explicam que as organizações devem ter um portfólio equilibrado. As 

vacas-leiteiras são fundamentais, pois geram caixa excedente que pode ser aplicado nos 

produtos estrelas e pontos de interrogação. Esses por sua vez exigem grandes investimentos, 

todavia geram retornos a longo prazo, já que atuam em mercados em crescimento. E em 

relação aos vira-latas “é raro uma organização que não tenha pelo menos um” 

(CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p.241).  

 

2.3.1.4 Matriz SWOT  

 

A matriz SWOT como é conhecida hoje surgiu em 1982, a partir da publicação de H. 

Weilurich, de uma matriz de quatro células. A matriz é, de acordo com Chiavenato e Sapiro 

(2009), uma metodologia desenvolvida para cruzar as oportunidades e ameaças do ambiente 

externo, com os pontos fortes e fracos da organização. O acrônimo SWOT se originou das 

palavras em inglês Strenghts (forças), Weaknesses (fragilidades), Opportunities 

(oportunidades) e Threats (ameaças).  

A metodologia propõe que primeiro sejam listadas todas as ameaças e oportunidades 

do ambiente externo que influencia a organização, e em seguida todos os pontos fracos e 

fortes da empresa. Posteriormente esses dados devem ser relacionados. Chiavenato e Sapiro 

(2009, p.181) explicam que “esse cruzamento forma as quatro células da matriz SWOT e para 
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cada célula haverá uma indicação do rumo a tomar”.  As quatro zonas da matriz SWOT são 

representadas na figura a seguir: 

 

 
Figura 8 – As quatro zonas da matriz SWOT 
Fonte: Chiavenato e Sapiro (2009, p.183). 

 

Na célula 1 é proposto que a empresa empregue seus pontos fortes para aproveitar as 

oportunidades do ambiente externo. Na célula 2 são expostas as fraquezas da empresa que 

devem ser melhoradas, pois elas dificultam o uso das oportunidades, e nesse caso é 

recomendado adotar estratégias de defesa. A célula 3 propõe que a empresa utilize suas 

competências para barrar as ameaças do ambiente externo. Na célula 4 a empresa tem muitos 

pontos fracos e sofre muitas ameaças, portanto sua atividade no mercado não está mais 

gerando resultados positivos, e nesse caso é recomendada a desativação da organização.    

Segundo Neto (2011, p.17) “a empresa deve reforçar seus recursos e competências 

de forma a transformar as aparentes ameaças em novas oportunidades”. Por meio da análise 

SWOT a empresa identifica seus pontos fortes e fracos e a partir disso tem condições de 

decidir em quais competências deve investir e como reduzir suas fraquezas. Por conta disso 

aproveita melhor as oportunidades do ambiente externo e minimiza as ameaças.  
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2.3.2 Declaração da missão 

 

A declaração da missão é a segunda fase do processo de elaboração do planejamento 

estratégico, na qual será estabelecida a missão da empresa e realizada a construção de 

cenários. 

 

2.3.2.1 Missão  

 

A missão organizacional define o negócio da empresa e o seu papel na sociedade. 

Conforme Chiavenato e Sapiro (2009, p.83), a missão é “a declaração do propósito e do 

alcance da organização em termos de produto e de mercado”. A missão não deve tratar apenas 

dos produtos que a organização oferece, mas principalmente esclarecer as necessidades do 

mercado que ela atende. Deve definir também as competências principais da empresa e onde 

concentrar seus recursos, pois isso é o que a diferencia das outras. Oliveira (2002, p.129) 

acrescenta que “a missão da empresa exerce a função orientadora e delimitadora da ação 

empresarial, e isto dentro de um período de tempo, normalmente, longo, em que ficam 

comprometidos valores, crenças, expectativas, conceitos e recursos”. 

Rezende (2004) sugere algumas perguntas, que ao serem respondidas auxiliam na 

elaboração da missão: “o que sua empresa faz? como ela faz? onde ela faz? e com qual 

responsabilidade social?”. Já para Maximiano (2000), na elaboração da missão o empresário 

deve se questionar sobre o que a sua organização faz; quem são seus clientes; quais as 

necessidades que a empresa está atendendo; em que ramo de negócio a empresa atua e qual 

seu papel na sociedade. 

Uma missão eficaz deve ser capaz de motivar todos os colaboradores. Deve focar na 

satisfação das necessidades do mercado, definir as competências principais da empresa, ser 

clara, possível de ser realizada, flexível, e quando a organização atingir o objetivo esperado a 

missão deve ser reformulada (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009). 

A declaração da missão é importante, segundo os autores, pois esclarece os objetivos 

organizacionais e concentra os esforços dos colaboradores, além disso, define onde os 

recursos devem ser aplicados e as tarefas a serem executadas. Maximiano (2000) destaca a 

importância de incluir os interesses de todos os stakeholders (acionistas, colaboradores, 

fornecedores, clientes) na elaboração da missão, pois ela explica o valor que a empresa cria 

para eles.  
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Amabile e Kramer  (2012) acrescentam que a missão deve esclarecer aos 

colaboradores como o seu trabalho contribui para a sociedade, pois quando a empresa oferece 

um significado ao trabalho, os funcionários passam a se sentir como parte disso e a se 

dedicarem mais. Portanto os colaboradores devem ter o sentimento de que o trabalho que 

executam vale à pena e que estão fazendo algo significativo. Porém muitas organizações 

ainda acreditam que o salário é o suficiente para que as pessoas contribuam com o seu melhor.   

A seguir são listados alguns exemplos de missão organizacional de empresas 

mundialmente reconhecidas: 

 

• Nike: Prover a emoção de competir e vencer. 
• Sony: Aplicar a tecnologia em benefício da população. 
• 3M: Resolver problemas não solucionados de forma inovadora. 

• Walt Disney: Tornar as pessoas felizes (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p.85). 
 

2.3.2.2 Construção de cenários 

 

A construção de cenários consiste em traçar alternativas de situações que podem 

ocorrer no futuro, para que já sejam antecipadas as estratégias que irão responder a essas 

situações (OLIVEIRA, 2002). O planejamento de cenários, segundo Rigby (2013, p.48), 

“permite aos executivos explorarem e se prepararem para vários futuros alternativos. Ele 

examina os resultados que a empresa poderia esperar em relação a uma variedade de 

estratégias operacionais e condições econômicas”. 

Chiavenato e Sapiro (2009, p.146), explicam que “os cenários são construídos como 

ferramenta para se pensar coletivamente sobre o futuro, apoiar a tomada de decisões e a 

escolha de opções com a intenção de torná-las viáveis no futuro”.  

Para a construção de cenários é necessário, segundo a revista Isto É (2006, p.24), 

analisar os seguintes campos “economia; política/geopolítica; sociedade/cidadania; 

tecnologia; meio ambiente/ecologia; governos/órgãos reguladores”. 

Há duas maneiras, segundo Oliveira (2002), de construir cenários. A primeira é por 

meio da abordagem projetiva, que faz uso de variáveis quantitativas e já conhecidas para 

ilustrar o futuro de acordo com eventos passados. Podem ser situações em que o futuro é uma 

consequência de uma decisão tomada no presente ou passado, ou decorrente de uma evolução 

previsível do presente, ou ainda uma situação que ocorre com determinada regularidade 

(MAXIMIANO, 2000). 
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A segunda maneira de desenvolver cenários é por meio da abordagem prospectiva, a 

qual utiliza elementos qualitativos, que já são conhecidos ou não. Trabalha com a incerteza do 

futuro e defende a existência de várias possibilidades de situações futuras. Devido a essa 

incerteza existem algumas técnicas que auxiliam no estudo de eventos futuros, dentre elas: 

análise de séries temporais, pesquisas de opinião e atitudes e método Delfos (MAXIMIANO, 

2000).  

A análise de séries temporais, conforme o autor, baseia-se na determinação do futuro 

por meio de eventos passados. Consiste em estudar estatisticamente certos dados por um 

período determinado, a fim de identificar tendências e variações. As pesquisas de opiniões 

consistem em determinar o futuro a partir da opinião de clientes sobre preços ou qualidade. Já 

o método Delfos utiliza a pesquisa de opinião de especialistas em determinado assunto. A 

pesquisa é feita por meio de questionários, e é realizada em várias rodadas, sendo que a cada 

rodada os participantes são informados dos resultados anteriores.    

 

2.3.3 Instrumentos prescritivos e quantitativos 

 

A terceira fase do planejamento estratégico consiste em determinar como a empresa 

irá atingir a posição desejada. Os instrumentos prescritivos explicam o que deve ser feito para 

que a empresa alcance sua missão, e engloba o estabelecimento de objetivos, metas, 

estratégias, projetos e planos de ação. Já os instrumentos quantitativos determinam os 

recursos necessários para atingir os objetivos e metas. Oliveira (2002), explica que é 

basicamente o planejamento orçamentário, o qual realiza projeções econômico-financeiras 

para determinar os recursos necessários aos projetos e planos de ação, assim como o retorno 

que trará para a empresa.  

 

2.3.3.1 Definição de objetivos e metas  

 

Os objetivos das empresas são formados de acordo com as aspirações de seus 

dirigentes, e eles definem os resultados que a organização pretende alcançar e devem ter um 

prazo para serem alcançados. Cada objetivo deve ter sua respectiva meta, que de acordo com 

Oliveira (2002, p.161), é “a etapa ou passo intermediário para se alcançar determinado 

objetivo”.  

Para Chiavenato e Sapiro (2009, p.226), os objetivos são “um alvo futuro a atingir, 

uma meta a alcançar, um desejo sonhado ou uma expectativa que se pretende realizar em 
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função de um período de tempo”. Segundo os autores definir os objetivos da empresa é 

importante, pois esclarece aos stakeholders quais as aspirações da organização, orienta os 

caminhos a serem seguidos pelos colaboradores, direciona os esforços para o resultado 

esperado e cria um padrão de execução, permitindo a avaliação do desempenho dos 

resultados.  

Os objetivos devem ser claros, e passar a mensagem exata do que a empresa pretende 

alcançar. Para isso devem seguir algumas regras, que são conhecidas como SMART 

(HASHIMOTO, 2013). O acrônimo SMART se originou das palavras em inglês Specific 

(específico), Mensurable (mensurável), Achievable (atingível), Relevant (relevante) e Time 

(tempo). 

De acordo com o autor, um objetivo deve ser específico, ou seja, ser claro para que 

todos consigam entendê-lo, e assim direcionar seus esforços para o mesmo resultado. Já ser 

mensurável significa que devem ser possíveis de serem medidos de alguma forma. Devem 

também ser atingíveis, ou seja, precisa ser um desafio possível de ser alcançado, pois assim é 

capaz de continuar motivando os colaboradores. O objetivo necessita ser relevante, ou seja, o 

seu alcance precisa gerar um benefício para que ele tenha um significado. E em relação ao 

tempo “tem que ter um prazo, um limite, um posicionamento na linha do tempo. Caso 

contrário, nunca terá fim, nunca se saberá se foi atingido, neutraliza o efeito de qualquer 

forma de controle” (HASHIMOTO, 2013).  

Os objetivos apresentam, segundo Chiavenato e Sapiro (2009), a seguinte hierarquia: 

estratégicos, táticos e operacionais. Os objetivos estratégicos são essenciais para o sucesso do 

negócio e envolve toda a empresa, são objetivos de longo prazo, entre cinco e dez anos. Já os 

objetivos táticos estão relacionados a cada departamento e são objetivos de médio prazo, em 

torno de um ano. De acordo com  Chiavenato e Sapiro (2009, p.228) os objetivos táticos são 

“relacionados a resultados de lucratividade, participação no mercado, desenvolvimento 

humano, satisfação do cliente, metas de custos, programas de qualidade, responsabilidade 

social, ou processos de inovação”. Após determinar os objetivos é necessário definir as 

estratégias para atingi-los.  

 

2.3.3.2 Definição de estratégias 

 

As estratégias são utilizadas pelas empresas para enfrentar as forças competitivas e 

para definir os caminhos que devem ser seguidos para alcançar os objetivos e metas da 
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organização. Segundo Oliveira (2009), a estratégia empresarial visa encontrar a maneira mais 

econômica e eficiente de utilizar os recursos físicos, financeiros e humanos da organização.  

Segundo Chiavenato e Sapiro (2009, p.232), as estratégias determinam como 

“deslocar, realocar, ajustar, reconciliar de modo sistemático os recursos organizacionais 

disponíveis e como utilizar as competências para aproveitar as oportunidades emergentes no 

ambiente e neutralizar as possíveis ameaças”.  

Para Oliveira (2002, p.198), a importância da definição de uma estratégia para a 

organização é que “além de ser um instrumento administrativo facilitador e otimizador das 

interações da empresa com os fatores ambientais, as estratégias, também, têm forte influência 

sobre os fatores internos da empresa”.  O autor também ressalta a importância da estratégia 

em definir os caminhos e as ações necessárias ao alcance dos objetivos da organização.  

Segundo Maximiano (2000, p.225) “as estratégias são implementadas para atingir 

objetivos estratégicos”. O autor explica que antes de definir as estratégias é necessário que a 

empresa tenha clareza sobre qual é sua missão, quem são seus clientes, quais são as suas 

vantagens competitivas e as dos concorrentes e quais as perspectivas do mercado em que atua.  

As estratégias podem ser classificadas, de acordo com o autor, em: macroestratégia, 

estratégia funcional e microestratégia. As macroestratégias estão relacionadas à empresa de 

modo geral, definindo as ações necessárias para atingir sua missão. A estratégia funcional está 

ligada aos departamentos, ou seja, aos objetivos de cada área da empresa. E a microestratégia 

corresponde às ações operacionais necessárias para atingir as metas da organização.  

A escolha da melhor estratégia depende das particularidades de cada empresa, e para 

defini-la deve ser feita uma análise detalhada da missão da organização e das oportunidades e 

ameaças do ambiente. Em algumas empresas não há estratégias explícitas e ainda assim é 

possível que os objetivos sejam atingidos, porém é mais difícil continuar tendo sucesso sem 

ter consciência das estratégias que tornaram isso possível (OLIVEIRA, 2002). 

   

2.3.3.2.1 Tipos de estratégias 

 

Há diversos tipos de estratégias que as empresas podem adotar de acordo com suas 

intenções e objetivos. De acordo com Porter (2004, p.36), há três estratégias genéricas que 

podem ser usadas para enfrentar as cinco forças competitivas, as quais são “liderança no custo 

total, diferenciação e enfoque”.   
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1. Liderança no custo total: tem como objetivo atingir custos baixos em relação aos 

concorrentes. Com a redução de custos a empresa terá menores preços, o que possibilitará 

aumentar sua participação de mercado, barrar novos entrantes, ter lucro mesmo em situações 

de concorrência e diminuir o poder de barganha dos compradores.  

2. Diferenciação: o objetivo nesse caso é diferenciar os produtos dos concorrentes. 

Um produto com características únicas no mercado é capaz de fidelizar os clientes em relação 

à marca. Com isso os clientes ficam menos sensíveis aos preços, o que coloca a marca da 

empresa a frente de seus concorrentes, resultando em margens de lucro mais altas. Atingir a 

diferenciação não significa necessariamente atingir uma grande parcela no mercado, já que ela 

exige custos mais altos e alguns clientes não estão dispostos a pagar por esses preços 

superiores aos da concorrência.     

3. Enfoque: o objetivo é focar em um segmento de clientes, linha de produtos ou 

mercado geográfico. A empresa que consegue focar um alvo é capaz de satisfazer melhor as 

necessidades de seus clientes do que as outras organizações que competem em um mercado 

amplo. Utilizar essa estratégia significa, de acordo com Porter (2004, p.40), que “a empresa 

tem uma posição de baixo custo com seu alvo estratégico, alta diferenciação, ou ambas.”   

Já Oliveira (2002) define quatro tipos de estratégias, as quais são: 

1. Sobrevivência: essa estratégia deve ser usada como última solução, em casos em 

que a empresa tenha muitos pontos fracos e sofra muitas ameaças externas. Essa estratégia 

consiste na redução de custos, no desinvestimento de produtos que não geram retorno 

significante ou em último caso no fechamento da empresa. 

2. Manutenção: essa estratégia deve ser usada em casos em que a empresa reconhece 

as ameaças externas, mas tem pontos fortes capazes que garantem sua sobrevivência no 

mercado. Essa é uma estratégia de defesa que pode ser realizada de três maneiras, de acordo 

com Oliveira (2002, p.201), a primeira é através da estratégia de estabilidade na qual procura 

“a manutenção de um estado de equilíbrio ameaçado ou, ainda, seu retorno em caso de 

perda”. A segunda é a estratégia de nicho na qual a empresa foca em um único segmento de 

mercado, produto, negócio, e procura dominar esse segmento e manter a sua vantagem 

competitiva. E por fim a estratégia de especialização que consiste em “conquistar ou manter 

liderança no mercado através da concentração dos esforços de expansão numa única ou em 

poucas atividades da relação produto versus mercado” (OLIVEIRA, 2002, p.201).  

3. Crescimento: essa estratégia pode ser utilizada por empresas que tenham alguns 

pontos fracos, mas que encontram oportunidades no ambiente externo que sejam favoráveis a 

ela. Essa estratégia pode ser desenvolvida através da inovação, na qual a empresa deve 
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antecipar-se aos seus concorrentes e investir em novos produtos. Outra opção é 

internacionalizar as atividades da organização, ou associar-se a outra empresa para 

desenvolver um produto, ou ainda realizar a expansão do negócio.  

4. Desenvolvimento: nesse caso a empresa procura desenvolver novos mercados e 

investir na melhoria de produtos e serviços para desenvolver maiores vendas e novas 

tecnologias. Essa estratégia é usada em casos em que predominam pontos fortes e 

oportunidades no ambiente externo.   

Há duas opções de estratégia competitiva que podem ser usadas por pequenas 

empresas, segundo Longenecker, Moore e Petty (1997, p.54), as quais são chamadas 

“vantagem de custo e vantagem de marketing”. A vantagem de custo tem o mesmo objetivo 

da liderança no custo total proposta por Porter, ou seja, consiste em procurar maneiras de 

reduzir ao máximo os custos da empresa, visando tornar-se mais competitivo ao oferecer 

preços mais baixos para conquistar mais clientes e manter uma boa margem de lucro.  Já a 

vantagem de marketing, tem o mesmo objetivo da diferenciação também proposta por Porter, 

ou seja, seu foco é diferenciar o produto ou serviço dos concorrentes, e isso pode ser obtido 

por meio da melhoria da qualidade ou de uma simples inovação no design do produto. 

 

2.3.3.3 Definição dos projetos e planos de ação 

 

Para colocar as estratégias em prática a empresa deve desenvolver os projetos e os 

planos de ação, que irão determinar os recursos necessários e de que maneira serão alocados. 

De acordo com Oliveira (2002), o projeto é um trabalho que tem previamente definido a sua 

duração, o responsável pela sua coordenação, os resultados esperados e os recursos 

necessários. Já o plano de ação é o “conjunto das partes comuns dos diversos projetos, quanto 

ao assunto que está sendo tratado (recursos humanos, tecnologia etc)” (OLIVEIRA, 2002, 

p.249). Através dos projetos e planos de ação serão identificadas as ações, os investimentos e 

os recursos necessários para alcançar os objetivos e as metas, e como isso será feito. 

Os planos da empresa devem ser “explicitados, formalizados e escritos, para 

documentação, comunicação, definição de responsabilidades, atendimento de exigências 

legais, avaliação e aprovação, ou por outros motivos” (MAXIMIANO, 2000, p.192). 

Kotler e Keller (2006, p.73) exemplificam com uma empresa que tem o objetivo de 

manter a liderança tecnológica, e nesse caso ela deve “planejar programas para reforçar o 

departamento de P&D, reunir dados tecnológicos importantes, desenvolver produtos de ponta, 

treinar a força de vendas técnicas e produzir anúncios para comunicar essa liderança”. 
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O Movimento Empreenda sugere a ferramenta 5W2H para a elaboração de um plano 

de ação. Essa ferramenta define todas as atividades do plano de ação, e facilita a tomada de 

decisão. O nome 5W2H se origina, de acordo com o Movimento Empreenda, da junção da 

primeira letra das seguintes palavras em inglês: What (o que), Why (por que), Where 

(quando), When (onde), Who (quem), How (como) e How much (quanto). 

A utilização da ferramenta consiste em preencher uma planilha com as seguintes 

informações, como está representado a seguir: 

 

Plano de ação 

5W 

What – O que fazer, ação ou atividade a ser executada  

Why – Justificativa para a execução da ação  

Who – Quem será o responsável pela execução  

Where – Onde será realizada cada atividade  

When – Prazo de início e término da ação  

2H 
How – Descrição de como será executada a ação  

How Much – Qual será o custo dos processos  

Quadro 1 – Plano de ação 
Fonte: adaptado de Movimento Empreenda (2014). 
 

2.3.4 Controle e avaliação 

 

O processo do planejamento estratégico não termina no momento em que os projetos 

e planos de ação são colocados em prática, é necessário ainda que seja realizado 

constantemente um controle e uma avaliação de seu desempenho, para garantir que os 

resultados esperados estão sendo alcançados. Segundo Oliveira (2002, p.267), a função do 

controle e avaliação é “acompanhar desempenho do sistema, através da comparação entre as 

situações alcançadas e as previstas, principalmente quanto aos objetivos e desafios, e da 

avaliação das estratégias e políticas adotadas pela empresa”. De acordo com o autor dentre as 

finalidades do controle e da avaliação estão: corrigir ações que se distanciaram do que foi 

planejado; verificar se os resultados obtidos estão de acordo com o que foi previamente 

programado; verificar se as estratégias estão gerando os resultados esperados; fornecer 

informações para que seja possível a intervenção em caso de falhas. 

O objetivo da avaliação é, conforme Chiavenato e Sapiro  (2009), verificar se a 

estratégia escolhida está gerando os resultados esperados, e permitir a correção de ações caso 
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seja necessário. Já o controle é “a função administrativa que monitora e avalia as atividades e 

resultados alcançados para assegurar que o planejamento, a organização e a direção sejam 

bem-sucedidas” (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009, p.326).  

 

2.4 Micro e Pequenas Empresas 

 

Até a década de 1970 as grandes empresas predominavam no mercado. Porém com o 

passar dos anos o número de pequenos empreendimentos disparou e atualmente as micro e 

pequenas empresas dominam o mercado. O International Institute for Labour Studies em 

Genebra realizou um estudo para entender a distribuição de empregos em países como 

Estados Unidos, Japão e Reino Unido, e constatou “um aumento na participação do total de 

empregos em pequenos empreendimentos nesses vários países” (LONGENECKER; MOORE; 

PETTY, 1997, p.33). 

 

2.4.1 Critérios para classificação do porte das empresas 

 

Quanto à definição do porte das empresas não existe um método unânime. Há vários 

critérios que podem ser utilizados para sua classificação e a aceitação desses critérios depende 

do contexto. Longenecker, Moore e Petty (1997, p.28), exemplificam alguns critérios usados 

para definir o porte da empresa:  

 

1. Número de empregados. 
2. Volume de vendas. 
3. Valor dos ativos. 
4. Seguro da força de trabalho. 
5. Volume de depósitos. 

 

O BNDES (www.bndes.gov.br) categoriza as empresas de acordo com sua receita 

operacional bruta anual, conforme está representada no quadro a seguir: 
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Classificação 

 

 

Receita operacional bruta anual 

 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 

Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 

Média-grande empresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

Quadro 2 – Classificação das empresas de acordo com o BNDES 
Fonte: adaptado de BNDES (2010). 

 

O Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (lei nº 9.841/99), 

segundo o palácio do planalto (www.planalto.gov.br), também classifica as organizações de 

acordo com a receita bruta anual. Os valores sofreram uma atualização através do decreto 

nº5.028/04 e passaram a ser consideradas microempresas as empresas com receita bruta anual 

inferior ou igual a R$ 433.755,14 e pequenas empresas aquelas com valor superior a R$ 

433.755,14 e inferior ou igual a R$ 2.133.222,00. 

 Já a receita federal (www.receita.fazenda.gov.br) caracteriza as empresas de acordo 

com o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte. O SIMPLES é um sistema financeiro de recolhimento tributário 

diferenciado para as micro e pequenas empresas, que classifica as organizações de acordo 

com sua receita bruta anual. Microempresas são as organizações que tem receita bruta anual 

igual ou inferior a R$ 240.000,00. Já as pequenas empresas são aquelas com receita bruta 

superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00. 

A categorização feita pelo SEBRAE-SP (www.sebrae.com.br) é baseada no número 

de funcionários e está representada no quadro a seguir: 
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Porte/Setor 

 

Indústria 

 

Comércio e Serviços 

 

Microempresas Até 19 Até 9 

Empresas de Pequeno Porte De 20 a 99 De 10 a 49 

Médias De 100 a 499 De 50 a 99 

Grandes 500 ou mais 100 ou mais 

Quadro 3 – Classificação das empresas de acordo com o SEBRAE. 
Fonte: adaptado de SEBRAE (2000). 

 

2.4.2 A importância das micro e pequenas empresas 

 

As micro e pequenas empresas vêm desempenhando um papel cada vez mais 

importante e maior no país, em relação ao crescimento econômico que promovem. O quadro a 

seguir mostra alguns números das micro e pequenas empresas no Brasil. 

 

 

Variável 

 

 

Participação (%) 

 

Fonte / Ano 

Número de estabelecimentos 99% Sebrae-NA/ Dieese (2012) 

Empregos formais 52% Sebrae-NA/ Dieese (2012) 

Faturamento 28% Sebrae-NA (2000) 

Produto Interno Bruto (PIB) 20% Sebrae-NA (1991) 

Valor das exportações 0,9% Sebrae-NA/ Funcex (2012) 

Quadro 4 – Micro e pequenas empresas em números no Brasil 
Fonte: adaptado de SEBRAE (2013). 

 

Segundo dados mais recentes do SEBRAE, há no Brasil 6,3 milhões de empresas 

formais, das quais 99% são micro e pequenas empresas, e elas representam 28% do 

faturamento dos estabelecimentos formais. Além disso, são responsáveis por 52% dos 

empregos formais gerados e constituem 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. 

A predominância de micro e pequenas empresas não ocorre somente no Brasil, mas 

também em outros países, como os Estados Unidos, o qual os números de empreendimentos 

por tamanho estão representados no quadro a seguir: 

 



42 

 

 

Setor 

 

 

Total 

 

Volume de emprego do empreendimento 

  Menos que 100 100 ou mais 

Total norte-americano 4.004.743 3.910.798 93.945 

Agricultura 115.206 114.330 876 

Mineração 32.560 31.818 742 

Construção 559.139 554.123 5.016 

Manufatura 371.148 347.860 23.288 

Transporte, comunicações, 

utilidades públicas 
145.879 141.316 4.563 

Comércio atacadista 426.106 420.395 5.711 

Comércio varejista 1.067.298 1.053.170 14.128 

Financeiras, seguradoras, 

imobiliárias 
300.785 293.681 7.104 

Serviços 986.622 954.105 32.517 

Quadro 5 – Número de empreendimentos por tamanho de empreendimento e atividade principal, 1988  
Fonte: adaptado de Longenecker, Moore e Petty (1997, p.31). 

 

As micro e pequenas empresas não representam um papel importante só no setor 

econômico, mas também no setor social. Há diversas contribuições que essas organizações 

prestam para a sociedade, dentre as quais Longenecker, Moore e Petty (1997) destacam a 

geração de novos empregos, introdução da inovação, estímulo da competição econômica, 

auxílio às grandes empresas e produção de bens e serviços eficientemente.   

Micro e pequenas empresas são responsáveis pela maior parte da criação de novos 

empregos, enquanto as grandes empresas estão normalmente procurando maneiras de reduzir 

seu quadro de funcionários. “Novos empregos, portanto, vêm do nascimento de novas 

empresas e de sua expansão subsequente” (LONGENECKER; MOORE; PETTY, 1997, 

p.35). 

As pequenas empresas também são as que mais investem em inovação e novos 

produtos, enquanto as grandes empresas focam no aprimoramento de produtos já existentes. 

Além disso, micro e pequenas empresas são necessárias para estimular a competição, pois se 

só houvessem poucas grandes empresas elas dominariam o mercado, e poderiam, de acordo 

com Longenecker, Moore e Petty (1997, p.37), “estabelecer altos preços, conter 
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desenvolvimentos tecnológicos, excluir novos concorrentes ou abusar de sua posição de 

poder”. O autor reforça que por esses motivos os países estão sempre encorajando a formação 

de novas empresas.  

As grandes empresas necessitam das pequenas, segundo os autores, para prestar 

auxílio em seus serviços. As pequenas empresas podem exercer, por exemplo, a função de 

distribuição, sendo responsável por ligar os produtores aos clientes, ou de fornecedores de 

matéria-prima para as grandes empresas. Os autores defendem ainda a eficiência das pequenas 

empresas na produção de bens e serviços, já que conquistaram seu espaço no mercado.  

 

2.4.3 Planejamento estratégico nas micro e pequenas empresas 

 

O planejamento estratégico é em micro e pequenas empresas de suma importância, já 

que elas enfrentarão por vezes concorrentes muito maiores e experientes, sendo necessário 

então um planejamento para a distribuição adequada dos seus recursos. Porém para o sucesso 

do planejamento estratégico, nesse caso, devem ser observadas algumas características 

particulares que as micro e pequenas empresas apresentam.  

Há algumas especificidades como “concorrência desigual com as grandes empresas; 

clientes e fornecedores com maior poder de barganha; pouco ou nenhum poder de influência 

sobre as imposições e mudanças do macroambiente” (BENZE; CÊRA; ESCRIVÃO FILHO, 

2003, p.6). Outra característica é que a maior parte das micro e pequenas empresas não tem 

normas escritas e um plano de cargos definido, e isso pode gerar problemas administrativos 

(TERENCE, 2002).  

Já Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 421) apontam outra particularidade da 

micro e pequena empresa, na qual “os gerentes são, em sua maioria, generalistas, e não 

dispõem de suporte staff experiente em pesquisa de mercado, análise financeira, propaganda, 

gerenciamento de recursos humanos e outras áreas”. Por isso a maioria dos pequenos 

empresários não fazem uso do planejamento estratégico, por não conhecerem o processo ou 

por estarem ocupados na realização de outras tarefas do dia-a-dia.  

Em pequenas empresas, de acordo com os autores, os empreendedores normalmente 

não estão acostumados a realizar análises sistemáticas e por isso encontram dificuldade em 

definir as estratégias de suas empresas. 

Outra característica das micro e pequenas empresas é a pessoalidade, segundo 

Nakamura e Escrivão Filho (1998), a maioria dos proprietários de pequenas empresas 

exercem também a função de administrador, e seus objetivos e valores pessoais acabam 
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influenciando as ações da organização. Os autores apontam outra característica que é a 

informalidade das estratégias dessas pequenas empresas, as quais não são escritas, e sim 

verbais. 

Longenecker, Moore e Petty (1997) também revelam outras características das micro 

e pequenas empresas, como o gerenciamento deficiente, a falta de dinheiro suficiente e de 

colaboradores talentosos.   
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia científica utiliza métodos que orientam a pesquisa a partir de regras, 

as quais determinam as etapas a serem seguidas e apontam o melhor caminho para o alcance 

dos objetivos. O método é de acordo com Lakatos e Marconi (2007, p.83): 

 

o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 
economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros –, 
traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 
cientista. 

 
A pesquisa é o caminho para que o pesquisador obtenha conhecimentos verdadeiros 

e exatos, e para ser considerada científica deve seguir o método científico. Lakatos e Marconi 

(2007, p.157) definem pesquisa como “um procedimento formal, com método de pensamento 

reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a 

realidade ou para descobrir verdades parciais”. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

Na primeira etapa do trabalho foi realizada uma pesquisa  bibliográfica, para 

fundamentar a problemática apontada a partir de publicações já existentes sobre o tema, que 

será baseada em livros, artigos, revistas e  documentos eletrônicos. O objetivo da pesquisa 

bibliográfica é “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou 

filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates que tenham 

sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas” (LAKATOS; MARCONI, 

2007, p.185).  

Na segunda etapa foi realizado um estudo de caso onde foram coletadas as 

informações necessárias para a elaboração do planejamento estratégico da empresa. O 

trabalho, portanto também contará com uma pesquisa de campo, a qual consiste “na 

observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na coleta de dados a 

eles referentes e no registro de variáveis que se presumem relevantes, para analisá-los” 

(LAKATOS; MARCONI, 2007, p.188). A pesquisa possui caráter exploratório, pois busca 

conhecer o assunto com profundidade.  

 

A pesquisa exploratória não requer a elaboração de hipóteses serem testadas no 
trabalho, restringindo-se a definir objetivos e buscar mais informações sobre 
determinado assunto de estudo. Tais estudos têm por objetivo familiarizar-se com o 
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fenômeno ou obter uma nova percepção dele e descobrir novas ideias (CERVO; 
BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.63). 

 

A abordagem da pesquisa é qualitativa, pois não trata de dados estatísticos, mas sim 

da análise das informações.  

 

3.2 Perguntas da pesquisa 

 

A pergunta central dessa pesquisa é: Como elaborar um planejamento estratégico 

para a micro e pequena empresa, levando em consideração suas características particulares, 

para contribuir no processo de previsão de riscos e alcance de seus objetivos?   

As demais perguntas que servirão de guia para esse estudo são as seguintes:  

a) Qual o conceito de planejamento estratégico? 

b) Qual a importância do planejamento estratégico para as organizações? 

c) Quais as etapas para a elaboração do planejamento estratégico? 

 

3.3 Coleta de Dados: Métodos e Instrumentos  

 

A pesquisa inicialmente utilizou o levantamento bibliográfico, que de acordo com 

Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p.60) “procura explicar um problema a partir de referências 

teóricas publicadas em artigos, livros, dissertações e teses”.  

Em seguida foi realizada uma pesquisa exploratória, e a coleta de dados foi 

embasada em questionários com perguntas abertas e fechadas, que foram enviados ao 

empresário da empresa em questão. O questionário é uma técnica de coleta de dados que é 

“constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e 

sem a presença do entrevistador” (LAKATOS; MARCONI, 2007, p.203). 

 

3.3.1 Tipo de dados  

 

Nessa pesquisa são utilizados dados primários, dados secundários, e dados terciários. 

� Dados primários foram coletados por meio de questionários aplicados ao 

proprietário da empresa.  

� Dados secundários foram coletados através do levantamento bibliográfico, por 

meio de livros, artigos, revistas, e documentos eletrônicos, que ofereceram embasamento 

teórico ao trabalho. 
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� Dados terciários foram coletados por meio de citação de citação.  

 

3.3.2 Técnica de coleta e análise de dados 

 

As técnicas de coleta e análise de dados são as formas que o pesquisador escolhe 

para coletar e analisar os dados necessários para a sua pesquisa. A coleta de dados pode ser 

feita, de acordo com Lakatos e Marconi (2007, p.168), através das seguintes técnicas: 

 

1. Coleta Documental. 
2. Observação. 
3. Entrevista. 
4. Questionário. 
5. Formulário. 
6. Medidas de Opiniões e de Atitudes. 
7. Técnicas Mercadológicas 
8. Testes. 
9. Sociometria. 
10. Análise de Conteúdo. 
11. História de Vida. 
 

Nesta pesquisa os dados primários foram coletados por meio de: questionários com 

perguntas abertas e fechadas, elaboradas pelo autor e coletadas.  

Os dados secundários foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando 

livros, artigos, revistas, e documentos eletrônicos. 

Os dados terciários foram coletados por meio de citação de citação. 

 

3.4 Casos Selecionados Para Estudo  

 

O estudo de caso foi realizado em uma empresa que atua como distribuidora de 

peixes, frutos do mar e legumes. A empresa está situada na cidade de Brasília – DF, desde 

agosto de 2013. A organização atua em toda a região do Distrito Federal atendendo o mercado 

de gastronomia, hotelaria e eventos. 

 

3.5 Definição de Termos e Variáveis 

 

Termos: 

 

a) BENCHMARKING: Processo contínuo de comparação dos produtos, serviços e 

práticas empresariais entre os mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas 
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como líderes. É um processo de pesquisa que permite realizar comparações de 

processos e práticas "companhia-a-companhia" para identificar o melhor do melhor e 

alcançar um nível de superioridade ou vantagem competitiva. 

 

b) P&D: Pesquisa e Desenvolvimento. 

 

c) STAKEHOLDERS: Compreende todos os envolvidos em um processo, que pode 

ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o negócio de uma 

empresa ou a missão de uma organização).  

 

As variáveis da pesquisa, de acordo com o objetivo proposto, são: 

 

a) Planejamento estratégico: As principais atividades envolvidas na elaboração do 

planejamento estratégico, apresentadas pelos principais autores da área. 

 

b) Micro e pequena empresa: As principais particularidades da administração de 

micro e pequenas empresas e a elaboração do planejamento estratégico. 

 

3.6 Etapas de Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada de acordo com as seguintes etapas:  

1. Escolha do tema;  

2. Definição da problemática, objetivos e justificativa do trabalho; 

3. Pesquisa bibliográfica acerca dos assuntos pertinentes; 

4. Construção da fundamentação teórica; 

5. Escolha da metodologia dos métodos, tipos e instrumentos de pesquisa; 

6. Estudo de caso na empresa em questão; 

7. Elaboração da apresentação dos resultados; 

8. Elaboração das considerações finais; 

9. Realização do resumo; 

10. Revisão do referencial teórico; 

11. Entrega da monografia; 

12. Elaboração dos slides. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS   

 

Neste capítulo são demonstrados os resultados obtidos com a pesquisa realizada na 

empresa A Rede Pescados em Brasília – DF, com objetivo de responder à  pergunta central do 

trabalho - Como elaborar um planejamento estratégico para a micro e pequena empresa, 

levando em consideração suas características particulares, para contribuir no processo de 

previsão de riscos e alcance de seus objetivos?. Os resultados foram construídos com base 

nos dados coletados por meio de questionários que foram aplicados ao proprietário da 

empresa. Segue a apresentação do resultado da pesquisa: 

Em 06 de agosto de 2013 surgiu em Brasília a Rede Pescados, empresa que atua 

como distribuidora de peixes, frutos do mar e legumes. A organização atua em toda a região 

do Distrito Federal atendendo o mercado de gastronomia, hotelaria e eventos. Entre seus 

principais clientes estão hotéis, restaurantes, buffets, casas de carne e supermercados. A 

empresa existe para atender a demanda do mercado por produtos cada vez melhores e mais 

trabalhados.  

A empresa conta com uma equipe de sete colaboradores, sendo quatro vendedores, 

um motorista, um encarregado e uma secretária, além do proprietário que também exerce a 

função de administrador da empresa. A partir do parâmetro de classificação do porte da 

organização por número de funcionários do SEBRAE (vide quadro 03), a empresa pode ser 

classificada como microempresa, já que conta com sete funcionários. 

Foi observado que o proprietário e também administrador da empresa exerce funções 

em todas as áreas, tais como contratação de funcionários, planejamento das vendas, compras, 

vendas e administração do dia-a-dia da organização. Essa é uma característica do pequeno 

empresário, conforme a revisão teórica estudada. Nas micro e pequenas empresas os gerentes 

estão envolvidos em várias funções, sem contarem com apoio de alguém experiente em 

determinada área (LONGENECKER; MOORE; PETTY, 1997).  

Foi informado que a empresa não tinha um planejamento escrito, e que o empresário 

realiza apenas o planejamento das vendas que é feito por cliente, por produto e por vendedor. 

Portanto constatou-se que não há um planejamento estratégico formal.  

A metodologia usada para a elaboração do planejamento estratégico para a empresa, 

portanto, foi baseada na literatura estudada e adaptada à microempresa em questão, conforme 

a figura a seguir: 
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Figura 9 – Metodologia adaptada para o planejamento estratégico na microempresa 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Através da aplicação dos questionários, constatou-se que a empresa já tinha sua 

missão definida, a qual é: “Oferecer pescados nacionais e importados com alto padrão de 

qualidade, sempre com atendimento personalizado e agilidade para todo o Distrito Federal e 

entorno”. A missão deve abordar em uma frase algumas informações fundamentais sobre a 

organização. O empresário deve esclarecer na missão o que a empresa faz, quem são seus 

clientes e quais as necessidades que a empresa está atendendo (MAXIMIANO, 2000). 

Portanto, o empresário foi questionado também sobre o que a empresa faz, quem são seus 

clientes, quais as necessidades do mercado que a organização atende e qual seu diferencial em 

relação aos concorrentes, para então verificar se essas informações estão esclarecidas na 

missão. 

As respostas obtidas foram as seguintes:  
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• A empresa atua como distribuidora de pescados, legumes e frutos do mar.  

• Seus clientes principais são hotéis, restaurantes, buffets, casas de carnes e 

supermercados.  

• A empresa existe por acreditar que o mercado necessita de bons produtos, e a 

demanda é por produtos cada vez melhores e mais trabalhados como, por exemplo, peixes 

com cortes especiais.  

• O diferencial da empresa é trabalhar com produtos drenados e de alta qualidade e 

atender os clientes com mais rapidez na entrega. Portanto a missão da empresa contém todas 

as informações necessárias.   

Concluiu-se então, a partir das respostas, que a missão está de acordo com o 

propósito e alcance da empresa. 

Por meio dos questionários constatou-se que a empresa também já tinha formulado 

sua visão e seus valores. A visão da empresa é: “Se tornar referência de bons negócios em 

pescados entre as empresas e profissionais do mercado de gastronomia, hotelaria e eventos”. 

E seus valores são: 

• Agilidade: Pontualidade no prazo de entrega; 

• Credibilidade: Parceria duradoura com renomados clientes; 

• Atendimento personalizado: Conquistamos nossos clientes pelo respeito, 

fidelização e excelência na prestação de serviços; 

• Tradição: Confiança do mercado adquirida através de experiência e 

profissionalismo; 

• Qualidade Premium: Produtos diferenciados que você, seus negócios e seus 

clientes merecem receber. 

Depois foi realizada uma análise ambiental, na qual o empresário identificou os 

principais pontos fortes e fracos da empresa, e também as principais oportunidades e ameaças 

do mercado.  

Em relação ao ambiente interno, os pontos fortes indicados foram:  

• Colaboradores: os colaboradores são comprometidos em realizar os objetivos da 

empresa; 

• Qualidade: a empresa trabalha com produtos de alta qualidade, o que gera uma 

vantagem competitiva em relação aos concorrentes; 

• Logística: a rapidez na entrega é um ponto forte da empresa, pois gera uma 

vantagem competitiva; 
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• Relacionamento com clientes: apesar de pouco tempo no mercado a empresa já 

tem vários clientes fidelizados.  

Já os pontos fracos indicados foram:  

• Capacitação de novos funcionários: o treinamento de novos funcionários é uma 

dificuldade encontrada pela empresa, o que acaba gerando falhas no início de suas 

atividades; 

• Inadimplência: a empresa encontra dificuldades em administrar seu capital de giro 

devido à inadimplência por parte de alguns clientes. 

Em relação ao ambiente externo, as oportunidades encontradas foram:  

• Produtos: novos segmentos de produtos como, por exemplo, novos cortes de 

peixes; 

• Novos mercados potenciais a serem explorados pela empresa; 

• Relacionamento com fornecedores: possibilidade de negociar prazos e preços com 

fornecedores. 

Já as ameaças encontradas foram: 

• Altos impostos; 

• Mercado altamente competitivo:  O principal atrativo dos concorrentes é o preço. 

Porém eles conseguem preços melhores quando adicionam água ao produto, e com 

isso podem vender com desconto, variando entre 30% e 40%. Mas nesse caso o 

produto perde a qualidade, já que o consumidor final paga por um kilo de produto 

que ao ser descongelado irá pesar em média de 600 a 700 gramas.  

Ao cruzar as forças e fraquezas da empresa com as oportunidades e ameaças do 

ambiente externo, foi traçada uma estratégia para que a empresa possa aproveitar seus 

potenciais e investir nas oportunidades encontradas. A melhor estratégia, nesse caso, é a 

estratégia de desenvolvimento. Essa estratégia é usada em casos em que predominam pontos 

fortes e oportunidades no ambiente externo (OLIVEIRA, 2004). A organização deverá 

concentrar suas capacidades (colaboradores, produtos de qualidade, rapidez na entrega), para 

explorar e conquistar novos mercados, desenvolver melhorias nos produtos e assim aumentar 

suas vendas.   

Após a identificação da estratégia foram traçados os objetivos e as metas da empresa, 

que são os seguintes: 

• Objetivo 1: Aumentar a carteira de clientes;  

• Meta 1: Aumentar 33%; 
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• Objetivo 2: Aumentar o volume de vendas; 

• Meta 2: Aumentar 36%; 

• Objetivo 3: Aumentar o reconhecimento da marca da empresa; 

• Meta 3: Embalar produtos com marca própria. 

E por fim foram realizados os planos de ação para cada objetivo, a partir da 

ferramenta 5W2H, que estão representados nos quadros a seguir: 

 

 

Plano de ação 

5W 

O que fazer? Aumentar 33% a carteira de clientes 

Como irá contribuir para atingir o 

objetivo? 

Aumentando o número de clientes 

Quem será o responsável pela execução? Equipe de vendas 

Onde será realizada? Visitas ao cliente e telemarketing 

Qual o prazo de início e término? 01/01/2015 á 01/06/2015 

 

2H 

 

Como será executada a ação? Através do fortalecimento do trabalho da 

equipe de vendas 

Qual o investimento necessário? - 

Quadro 6 – Plano de Ação para Objetivo 1  
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Plano de ação 

5W 

O que fazer? Aumentar 36% o volume de vendas 

Como irá contribuir para atingir o 

objetivo? 

Aumentando as vendas 

Quem será o responsável pela execução? Equipe de vendas 

Onde será realizada? Visitas ao cliente e telemarketing 

Qual o prazo de início e término? 01/01/2015 á 01/06/2015 

 

2H 

 

Como será executada a ação? Através de promoções para clientes e 

premiações para a equipe de vendas 

Qual o investimento necessário? - 

Quadro 7 – Plano de Ação para Objetivo 2  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Plano de ação 

5W 

O que fazer? Embalar produtos com marca própria 

Como irá contribuir para atingir o 

objetivo? 

Aumentando o reconhecimento da 

marca da empresa e aumentar as vendas 

Quem será o responsável pela execução? Proprietário 

Onde será realizada? Na empresa 

Qual o prazo de início e término? 01/01/2015 á 01/06/2015 

 

2H 

 

Como será executada a ação? Primeiro deve ser feito o cadastro no 

DIPOVA, e depois a compra de 

máquinas para embalar os produtos 

Qual o investimento necessário? $50.000 

Quadro 8 – Plano de Ação para Objetivo 3  
Fonte: Elaborado pela autora. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS    

 

Conforme descrito no referencial teórico atualmente as micro e pequenas empresas 

representam 99% dos estabelecimentos formais no Brasil e dominam o mercado. Além disso, 

elas exercem um papel cada vez mais importante no contexto socioeconômico. Essas 

empresas promovem não só o crescimento econômico, como também são responsáveis por 

gerarem de novos empregos, introduzirem inovações, estimularem a competição econômica e 

auxiliarem as grandes empresas (Longenecker; Moore; Petty, 1997).  

Portanto, assim como as grandes organizações, é importante que as micro e pequenas 

empresas conheçam e apliquem o planejamento estratégico, para auxiliá-las a manterem-se 

competitivas em meio a um mercado tão agressivo. 

O primeiro e o segundo objetivo específico da pesquisa foram respectivamente: 

definir o conceito de planejamento estratégico e esclarecer sua importância para as empresas. 

Conforme o que foi estudado na revisão bibliográfica, pode-se concluir que o planejamento 

estratégico é uma ferramenta administrativa que auxilia a estabelecer a melhor direção a ser 

seguida pela organização na busca de seus objetivos. Por meio dele a empresa passa a se 

conhecer melhor, reconhecendo suas competências e como usá-las a seu favor, e suas 

fraquezas e de que maneira reduzí-las. Por meio dele também, a organização faz uma análise 

das oportunidades e ameaças de todo o ambiente externo a qual está interligada e, portanto, 

sofrendo influências. A partir disso a empresa tem condições de pensar antecipadamente 

como poderá aproveitar futuras oportunidades e superar dificuldades do mercado. O 

planejamento estratégico é “um processo gerencial que examina as questões principais da 

organização, considerando a análise do ambiente externo e interno, determinando um rumo 

amplo e generalizado para a organização” (TERENCE, 2002, p.18). 

A importância do planejamento estratégico é que ele ajuda a traçar as melhores 

estratégias para atingir as metas, os objetivos e a missão da empresa. O planejamento 

estratégico “deve ser visto como um instrumento dinâmico de gestão, que contém decisões 

antecipadas sobre a linha de atuação a ser seguida pela organização no cumprimento de sua 

missão” (ALDAY, 2000, p.15). 

O terceiro objetivo específico da pesquisa foi descrever as etapas para a elaboração 

do planejamento estratégico. No referencial teórico foi estudada a metodologia proposta por 

Oliveira (2002), que tratou de todas as atividades envolvidas no processo de formulação do 

planejamento estratégico. 
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O intuito da pesquisa foi elaborar um planejamento estratégico para a microempresa, 

levando em consideração suas características particulares, para torná-la mais competitiva. No 

referencial teórico foi estudada toda a metodologia de elaboração do planejamento 

estratégico, porém ao estudar as características de gestão das micro e pequenas empresas 

concluiu-se que é necessário realizar o planejamento de modo menos formal e complexo.  

Por meio da revisão teórica e da análise dos dados coletados na empresa, notou-se 

que os pequenos empresários não conhecem todos os detalhes do processo do planejamento 

estratégico, e muitas vezes não tem muito tempo disponível para planejar, pois estão 

envolvidos em diversas atividades do dia-a-dia da empresa. Outra particularidade a ser 

considerada é a informalidade nas micro e pequenas empresas, os empresários não estão 

acostumados a realizar análises sistemáticas e por isso tem dificuldades em definir suas 

estratégias.  

Portanto pode ser feito um planejamento simplificado para essas empresas, porém há 

algumas atividades que são indispensáveis para o delineamento da estratégia. No modelo 

aplicado à microempresa estudada, foi proposto que o planejamento estratégico fosse iniciado 

a partir da definição da missão, pois ela é responsável por esclarecer não só para o mercado, 

mas também para os colaboradores, o que a empresa faz, quem são seus clientes e quais são 

suas competências. A declaração da missão é importante, pois esclarece os objetivos 

organizacionais e concentra os esforços dos colaboradores, define onde os recursos devem ser 

aplicados, e as tarefas a serem executadas (CHIAVENATO; SAPIRO, 2009).  

Em seguida foi formulada a visão da empresa, que é como a organização espera estar 

no futuro, e é importante para direcionar os objetivos. Esclarecer os valores também contribui 

para definir a identidade da empresa e orientar o comportamento dos colaboradores.  

Posteriormente foi realizada a análise ambiental, que é fundamental para que o 

empresário conheça seus concorrentes e o mercado em que atua. Com essa análise a micro e 

pequena empresa identifica seus pontos fortes, seus pontos fracos, e as oportunidades e as 

ameaças do ambiente. Com isso a microempresa passa a ter condições de definir as melhores 

estratégias a serem utilizadas.       

Por último foram definidas as metas e os objetivos da empresa. Assim como os 

respectivos planos de ação, definindo cada ação, seus responsáveis, os recursos a serem 

empregados, o prazo e local de execução e o investimento necessário.  

A metodologia do planejamento estratégico, portanto, não foi ignorada, mas seguida 

de maneira mais flexível e menos complexa, para que o pequeno empresário fosse capaz de 

entendê-la e aplicá-la com facilidade para tornar sua empresa mais competitiva. 
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Com o roteiro proposto, o intuito da pesquisa foi de facilitar o processo de 

planejamento estratégico nas micro e pequenas empresas. Espera-se que o pequeno 

empresário passe a utilizar o planejamento que foi elaborado para sua empresa, para que ela 

se torne mais ágil e competitiva perante o mercado. Sugere-se também que ele continue a 

aplicar as atividades sugeridas a longo prazo, para manter-se atualizado sobre os fatos que 

ocorrem no mercado em que atua.   
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APÊNDICE I 

 

Caracterização Geral da Empresa 

 

1 Razão social: _________________________________________________________ 

 

2 Nome fantasia: _______________________________________________________ 

 

3 Endereço: ___________________________________________________________ 

 

4 Data de fundação:  __/__/____ 

 

5 Ramo de atividade: ___________________________________________________ 

 

6 Produtos da empresa: _________________________________________________ 

 

7 Área de atuação: _____________________________________________________ 

 

8 Proprietário: ________________________________________________________ 

 

9 Quantidade de colaboradores por cargo:  

 

Cargo Quantidade 

  

  

  

  

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE II 

 

Planejamento Estratégico na Empresa 

 

1 A empresa tem um planejamento estratégico formal?  

(   ) sim  (   ) não 

  

2 A empresa realiza algum tipo de planejamento?  Se sim, como é feito o planejamento? 

(   ) sim  (   ) não 

 ______________________________________________________________________ 

 

3 A empresa já tem uma missão? Se tiver, descreva-a:  

_____________________________________________________________________ 

 

4 O que a empresa faz? 

_____________________________________________________________________ 

 

5 Quem são os clientes? 

_____________________________________________________________________ 

 

6 Por que a empresa existe (quais as necessidades do mercado que ela atende)? 

_____________________________________________________________________ 

 

7 Qual o diferencial da empresa? 

_____________________________________________________________________ 

 

8 Como deseja que seu negócio seja visto daqui alguns anos? 

_____________________________________________________________________ 

 

9 Quais os valores da empresa? 

_____________________________________________________________________ 

 

10 Quais os pontos fortes da empresa? 

_____________________________________________________________________ 



 

 

 

11 Quais os pontos fracos da empresa? 

_____________________________________________________________________ 

 

12 Quais as oportunidades do mercado que podem gerar vantagem competitiva para a 

empresa? 

_____________________________________________________________________ 

 

13 Quais as ameaças do mercado que podem comprometer o desempenho da empresa? 

_____________________________________________________________________ 

 

14  O mercado que a empresa atua é competitivo? 

(   ) muito (   ) médio (   ) pouco 

 

15 Quais as vantagens competitivas dos seus principais concorrentes?  

(   ) preços (   )  prazos (   ) qualidade  (   ) localização (   ) marca reconhecida no mercado  (   

) outro  

_____________________________________________________________________ 

 

16 Quais os objetivos da empresa e quais as metas? 

_____________________________________________________________________ 

 

17 Para cada objetivo responda: 

 

Plano de ação 

What O que fazer?  

How Como será executada a ação?  

Why Como irá contribuir para atingir o objetivo?  

Who Quem será o responsável pela execução?  

Where Onde será realizada?  

When Qual o prazo de início e término?  

How Much Qual o investimento necessário?  

 

 

 


