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RESUMO 

 

Este artigo faz uma análise da contribuição do planejamento estratégico na competição e 

expansão de uma empresa de pequeno porte, identificando sua importância como vantagem 

competitiva, além de sua necessidade para a tomada de decisões em todos os níveis da 

empresa. Objetiva-se apontar a necessidade da elaboração de um planejamento estratégico 

para a empresa MB Decorações como forma de ser mais competitiva e de expansão. Como 

procedimento metodológico fez-se uma pesquisa teórica uma entrevista estruturada com 

perguntas ao empresário obedecendo um roteiro pré-elaborado e observação sistemática. Na 

pesquisa teórica definem-se o planejamento estratégico, tático e operacional, além de 

apresentar a importância da definição dos objetivos e estratégia para o sucesso da 

organização. Ampliando seu conhecimento sobre a melhor forma de administrar verifica-se a 

importância da criação dos cenários futuros, analisando o ambiente tanto interno quanto 

externo para que a empresa torne-se sólida e duradoura. Devido ao crescimento constante da 

competitividade globalizada as empresas necessitam do planejamento de todas as suas 

atividades, pois atualmente os meios de comunicação e divulgação são bastante amplos e 

atingem um público muito maior comparado aos tempos passados. Na entrevista realizada 

com os proprietários verifica-se o quanto estão preocupados com o futuro da empresa, porém 

estão apoiados em projetos sólidos e tem conhecimento real da situação da empresa. Como 

pode-se perceber, a organização estudada está focada no sucesso e durabilidade da mesma, 

portanto ampara-se em decisões sólidas. Conhecem a importância da implantação de um 

planejamento estratégico para o sucesso e expansão da organização para que cresça frente aos 

demais concorrentes atuais, os quais não são somente locais, mas nacionais, internacionais e 

inclusive mundiais.  
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INTRODUÇÃO 

 

Objetiva-se apontar a necessidade da elaboração de um planejamento estratégico para 

a empresa MB Decorações como forma de ser mais competitiva e de expansão. Considera-se 

o planejamento estratégico como uma ferramenta muito importante na tomada das decisões 

das empresas, porque procura sob todos os pontos encontrar as estratégias mais adequadas 

para os momentos certos. 
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A problemática se concentra em responder, de que forma o planejamento estratégico 

contribui na competição e expansão pelos administradores para a gestão da empresa? O 

objetivo geral é identificar a importância do planejamento estratégico para empresas de 

pequeno porte na tomada de decisões, nesse sentido torna-se necessário que os 

administradores utilizem esta ferramenta de gestão da forma melhor possível para enfrentar a 

forte competição e poder expandir seus negócios. Os objetivos específicos são mais claros e 

objetivos, visando os pontos de maior importância durante o trabalho. Os objetivos 

específicos são: conceituar o planejamento estratégico, seus tipos e suas diferenças; identificar 

pontos fortes e fracos internos, e seus impactos nas expectativas da empresa, analisar decisões 

estratégicas tomadas pela empresa. Diante de um mercado extremamente competitivo, as 

organizações devem buscar instrumentos, almejando traçar o melhor caminho no ramo em 

que atuam. O planejamento estratégico surge como uma ferramenta que auxilia as empresas 

na tomada de decisão. Com ele, é possível, demonstrar o desempenho, bem como, identificar 

os pontos fortes e fracos da empresa, conhecer suas oportunidades e ameaças e traçar 

estratégias que a mantenham no mercado. 

Planejando as atividades a empresa pode dispor de uma combinação de diversas 

estratégias que são possíveis, desde que utilizadas de maneira correta, e estabelecidas de 

acordo com a situação que a empresa se encontra. Entre as estratégias mais usuais, 

encontram-se as de sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento. Para que 

possa tomar as decisões corretas, a empresa deve se conhecer, ter o diagnóstico e ter objetivos 

futuros claros, ou seja, planejados. 

A pesquisa está dividida em duas etapas. Na primeira faz-se a parte teórica, buscando 

conceitos e fundamentos baseados em levantamentos bibliográficos, adquiridos a partir de 

livros, revistas, sites da internet, direcionados ao tema abordado que é o Planejamento 

Estratégico. A segunda fase é a parte prática, onde os entrevistados serão os gerentes da 

empresa MB Decorações, e os dados obtidos foram analisados e descritos com 

aproveitamento da parte teórica. Como procedimento metodológico tem-se abordagem 

qualitativa e finalidade descritiva, quanto à coleta de dados, recorre-se à entrevista estruturada 

e observação sistemática. Entrevista estruturada consiste em fazer perguntas a um empresário, 

de acordo com um roteiro preestabelecido com um formulário para que se obtenham respostas 

às perguntas efetuadas. 

Para a pesquisa bibliográfica utilizou-se dos seguintes autores: Chiavenato (1999) e 

(2010), Chiavenato e Sapiro (2003), Grossi (1998), Kwasnicka (2014), Muller (2014), 

Oliveira (2007) e (2013). O artigo está dividido em partes iniciando com o resumo de todas as 



partes, seguindo com a introdução onde se apresenta os objetivos do trabalho e o tema 

estudado. Na fundamentação teórica e metodológica tem-se a pesquisa de autores que já 

estudaram o tema e a maneira de conquistar os dados. Nos resultados e discussões aborda-se a 

análise dos dados coletados e por final as considerações conclusivas e as referências. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

Administrar é um processo que integra organização e colaboração dentro das 

empresas, onde cada colaborador tem sua função determinada e a administração tem papel 

fundamental no bom andamento da estrutura organizacional. Quanto maior for o grupo a ser 

administrado, maior será a necessidade de conhecimento sobre a ciência administrativa. 

Kwasnicka (2014, p. 20), define administração como, “um processo pelo qual o administrador 

cria, dirige, mantém, opera e controla uma organização”, portanto, a administração é um 

campo completo, pois abrange aspectos relevantes de outras disciplinas. 

No decorrer dos anos, a administração passou a ser mais complexa, devido a 

globalização de mercados e concorrência cada vez mais acirrada, tornando-se de total 

importância a profissionalização gerencial, não podendo mais haver falta de conhecimento de 

gestão, e muito menos despreparo administrativo, pois isto levaria grandes e pequenos 

empreendimentos a não sobreviverem. Conforme Kwasnicka (2014, p.  21), 

 

“no início do século XX, definiam uma administração rígida, em que os chefes ou o 

proprietário,  [...] eram os donos absolutos das decisões, [...], hoje, podemos 

observar que a administração é feita de maneira mais flexível, e considera-se a 

empresa como uma união de esforços em torno de uma série de metas e objetivos.” 

 

Entende-se que uma organização precisa adaptar-se às barreiras e oportunidades 

produzidas pelas mudanças tecnológicas, introduzindo novas formas de trabalho, devido ao 

ingresso de deficientes físicos no mercado de trabalho, assim como o aumento significativo da 

mão-de-obra feminina, as práticas administrativas necessitam ajustar-se ao mercado.  Para 

tanto os responsáveis pela gestão administrativa da organização necessitam de um 

planejamento estratégico, o qual é tido pelas organizações como ferramenta que auxilia seus 

gestores na tomada de decisões. Conforme Muller (2014, p. 42), “o processo estratégico é sua 

adaptação ao ambiente sob condições de turbulência”. E é através deste que as organizações 

buscarão antecipar-se às mudanças do ambiente, definindo a partir daí, os objetivos 

organizacionais. 



Deverá haver um planejamento estratégico bem estruturado, “a questão não é saber o 

que acontecerá amanhã, mas sim o que fazer para evitar ser surpreendido com as incertezas do 

amanhã” (MULLER, 2014, p. 12). Desta maneira afirma-se que é preciso estar preparado para 

o futuro, pois não adianta planejar quando as dificuldades já estiverem apontadas para o 

acontecimento. Muller (2014, p. 5) afirma que,”com o Planejamento Estratégico, não se 

pretende adivinhar o futuro, mas traçar objetivos futuros viáveis e propor ações para alcança-

los”. A confiança na tomada das decisões, a eliminação das incertezas, a eliminação de 

possíveis conflitos fazem parte da estrutura empresarial, quando do planejamento de suas 

atividades.  

Utiliza-se o planejamento em diversas hierarquias dentro da organização, ou seja, o 

estratégico, tático e operacional, cada qual com suas características. O planejamento tático 

está focado nos níveis intermediários da organização, de acordo com Oliveira (2013, p. 18), 

trata-se “de metodologia administrativa a qual tem por finalidade otimizar determinada área e 

não a empresa como um todo”, mas que precisa estar em sintonia com os demais tipos de 

planejamentos da organização na busca de um mesmo resultado. Desmembrado em vários 

planos táticos diferentes para cada empresa. Feitos para cada área funcional como: RH, 

Marketing, financeiro e outros, buscando atender as expectativas de cada área.  

No caso do planejamento operacional, este é projetado em curto prazo e está no nível 

operacional da organização, onde as ações necessárias buscam colocar em prática cada um 

dos planejamentos táticos dentro da organização, de maneira hierárquica, seguindo o conceito 

de Oliveira (2013, p. 19), “o planejamento operacional é a formalização, principalmente 

através de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implementação de 

resultados específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da empresa”. Simplificando, 

é onde o quadro funcional da empresa executa o que foi planejado e implementado na 

organização, pela direção da mesma, e onde o nível intermediário, desenvolveu as melhores 

táticas para cada operação. 

Deve-se planejar prazos, metas e recursos para implementação ou tarefa dentro da 

empresa, além de traçar um plano mais detalhado para que cada tarefa seja compreendida e 

executada com sucesso, utilizando os recursos disponíveis e necessários, assim como 

facilitando o bom desenvolvimento do planejamento estratégico. Para que o planejamento 

estratégico faça parte da organização, este passa por fases de elaboração e implantação. Para 

tanto precisa-se conhecer uma metodologia de elaboração e implantação do mesmo, devendo 

adaptar-se as mudanças de circunstâncias, e o executivo deve ter domínio tanto da teoria 

quanto da prática. 



A elaboração é definida por Oliveira (2014, p. 39) como, “a identificação das 

oportunidades e ameaças da empresa e a adoção de estimativas de risco para as alternativas 

estabelecidas”. Desta maneira os executivos devem considerar as metas a serem alcançadas 

pela empresa, e assim desenvolver ações necessárias a fim de concretizar o processo. Na 

implementação há um envolvimento dos assuntos organizacionais como, o “treinamento e a 

liderança necessária ao desenvolvimento do processo estratégico na empresa considerada” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 39). 

Na fase do diagnóstico estratégico da empresa, precisa-se determinar como se está. 

Pessoas que representam a empresa analisam determinadas informações, e verificam seus 

aspectos relacionados à realidade externa e interna da organização. Para tanto inicialmente 

define-se a visão da empresa, identificando quais são as necessidades e expectativas dos 

responsáveis, como, acionistas, diretores e executivos. No entendimento de Oliveira (2013, p. 

43), “Visão é considerada como os limites que os principais responsáveis pela empresa 

conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo e uma abordagem mais 

ampla. Representa o que a empresa quer ser em um futuro próximo ou distante”. Esta fase 

ocorre depois da análise das oportunidades e ameaças ambientais. 

Em seguida parte-se para a identificação dos valores, os quais “representam o conjunto 

dos princípios, crenças e questões éticas fundamentais de uma empresa, bem como fornecem 

sustentação a todas as suas principais decisões” (MULLER, 2014, p. 27). A partir da 

identificação dos mesmos, estes precisam ser debatidos e disseminados na organização, vindo 

a influenciar na qualidade do desenvolvimento do processo estratégico. Pois, “são a base da 

cultura corporativa, dando ás pessoas um senso de ação comum e servindo de referência para 

o comportamento do dia a dia. A clareza sobre os valores fornece uma base fundamental para 

a ação” (MULLER, 2014, p. 28). As organizações tem nos valores o desafio, de transformá-

los em práticas e padrões, influenciando positivamente o comportamento das pessoas. 

Estabelecer os objetivos de uma empresa não é nada fácil, pois muitas vezes o fracasso 

do planejamento está no objetivo mal estabelecido, e muitas vezes são confundidos como 

método de trabalho, segundo Kwasnicka (2014, p. 213) “a definição dos objetivos é função 

básica da administração, pois eles são ingredientes que dão significado à organização e a 

razão pela qual ela se forma", ou seja, uma empresa sem objetivos não terá certeza do seu 

caminho. Os objetivos são trabalhados, conforme Oliveira (2013, p. 155), de acordo com a 

“disponibilidade dos recursos e as atribuições das áreas envolvidas no processo”. Precisa-se 

estabelecer um tempo para a realização dos resultados esperados, portanto precisa-se 

estabelecer os objetivos das áreas funcionais da organização, as quais são “representadas por 



marketing, finanças, produção e recursos humanos”, conforme colocação de (OLIVEIRA, p. 

156), e dividem-se em dois, tais como objetivos principais ou primários, e objetivos 

secundários.  

Os objetivos principais podem ser confundidos com lucro, mas não é somente este o 

resultado esperado.  As empresas bem-sucedidas, “tem três fatores em comum, elas 

sobrevivem, obtêm lucros e crescem” (KWASNICKA, 2014, p. 213), tornando-se desta forma 

satisfatória para seus empregados, acionistas, familiares, comunidade e mercado consumidor. 

Já os objetivos secundários visam determinar seu mercado, o qual requer inovação de 

produtos, além inclusive da inovação dos métodos e procedimentos organizacionais. 

A análise ambiental trata do diagnóstico estratégico, através deste consegue-se ter um 

parecer com auxílio das informações de forma global, buscando gerenciar de maneira eficaz o 

processo, isto quer dizer, verificar a capacidade de adaptação e de resposta aos fatores 

existentes nestes ambientes. Os componentes da análise são variáveis controláveis, internas à 

empresa, e não controláveis externas à empresa. 

As variáveis internas à empresa são citadas como pontos fortes, estes são aspectos 

favoráveis à empresa diga-se controláveis, e há ainda os pontos fracos, os quais são 

desfavoráveis, em relação ao seu ambiente. De acordo com oliveira (2013, p. 69), 

 

esse ponto fraco poderá criar sérios problemas para a empresa: inclusive, de maneira 

cada vez mais intensa. Mas esse esforço deve ser controlado, pois muitas vezes a 

empresa gasta todo o seu tempo em acertar um ponto fraco e se esquece de usufruir 

e de tornar os seus pontos fortes mais fortes ainda, o que pode ser altamente 

interessante para o melhor resultado global da empresa. 

  

As oportunidades e ameaças no ambiente são variáveis que não podem ser controladas 

pela empresa, porém as oportunidades “podem criar condições favoráveis para a empresa, 

desde que a mesma tenha condições e/ou interesse de usufruí-las” (OLIVEIRA, 2013, p. 69). 

Aproveitar a disponibilidade de novos materiais, por exemplo, acompanhar tendências, e 

aproveitar nichos existentes, ou seja, elas existem independente da empresa, portanto não são 

controláveis. 

Para aproveitar as oportunidades que irão aparecer, assim como monitorar seus pontos 

fortes e fracos, a organização precisa traçar estratégias, a fim de atingir o objetivo estipulado, 

definindo o caminho a ser percorrido. A definição de estratégia até os dias atuais, não está 

clara, na literatura, pesquisadores, estrategistas e autores, a definem de acordo com a visão do 

problema e que atendam às suas necessidades. No Quadro 1 apresenta-se alguns conceitos de 

autores dos últimos tempos. 



 

Fonte 

 

Definição/Noção 

Igor Ansoff (1965) 

Corporate strategy 

Seu conceito de sinergia serviu para justificar fusão e aquisição, gerando o conceito 

de estratégia corporativa 

George Steiner (1979) 

Strategic planing 

Estratégia é o que a alta administração faz de grande importância para a 

Organização. 

Keneth Andrews 

(1980) The concept of 

corporate strategy 

Estratégia é o padrão de decisão na empresa que determina objetivos,  

procedimentos e planos e define a amplitude que os negócios da empresa  

devem atingir. 

Michael Porter (1980) 

Competitive strategy 

Vantagem competitiva é ter mais força do que nossos competidores.  

Estratégia de posicionamento perante cinco fatores que movem a  

competição. 

Kenichi Ohmae (1982) 

The mind of strategist 

A estratégia traz vantagens competitivas pela modificação de forças em 

relação ao concorrente e introduz o conceito de pensamento estratégico. 

Henry Mintzberg 

(1994) The rise and fall 

of strategic planning 

A estratégia é a perspectiva, a visão, a direção. 

É a posição que reflete a decisão de oferecer um produto ou serviço em um  

mercado. 

Michael Porter (1996) 

What is strategy? 

Estratégia competitiva é “ser diferente”. Escolher um conjunto diferente de 

atividades para oferecer um mix único de produtos. É diferenciação, é  

posição competitiva. 

Quadro 1 – diferentes conceito, autores e períodos da teoria sobre estratégia. 

Fonte adaptada: KWASNICKA (2014) 

 

Seguindo o pensamento de Muller (2014, p. 16), ”mais importante que a arquitetura 

estratégica correta é uma estrutura organizacional apropriada”. Trata-se, portanto, de questão 

de sobrevivência para as empresas traçar a melhor estratégia apropriada à realidade do 

momento e nas condições possíveis de serem praticadas. 

O processo de construção de cenários baseia-se em um futuro incerto e provável, 

portanto este é fundamentalmente incerto, para alguns, a incerteza é uma justificativa para não 

pensar no futuro, para outros, ela é fonte de oportunidades. Cenários não são adivinhações, 

mas sim, veículos para ajudar as pessoas a pensar, aprender, visualizar o futuro e explorar 

suas possibilidades. De início a empresa identifica o que ela tem, e o que há no ambiente, 

assim ela cria cenários para uma projeção de futuro. Necessita-se ter uma visão global, 

prospectando um futuro para a organização, e os impactos que este futuro poderá influenciar 

no seu desenvolvimento. 

A criação de cenários envolve muitos fatores, como, tecnologia, política econômica, 

produtos e serviços, e ainda os fatores socioculturais. A construção de cenários abrange novas 

ideias, trabalhando detalhadamente nas etapas em modo circular até chegar ao alcance das 

expectativas. “Os cenários devem ser concebidos simultaneamente para desenvolver dois ou 

três cenários futuros potenciais que estimulem a percepção de diferentes possibilidades e se 

ensaiam suportar para cada um deles” (CHIAVENATO, SAPIRO, 2003, p. 153). Ideal é a 

criação de no máximo três cenários, mais ficará difícil acompanhar o desenvolvimento destes, 

justifica-se portanto esta quantidade de cenários, pois é bom ter sempre mais do que uma 



opção caso algo não ocorra de forma esperada e planejada. Através da construção de cenários 

é possível imaginar e projetar um futuro provável, ou seja, prepara-se para os eventuais 

perigos que possam aparecer e altera-se os passos a seguir, para o alcance do sucesso.  

Nos tempos atuais a comunicação se faz importante, na administração é uma das 

ferramentas mais importantes, pois uma boa comunicação faz a maior diferença de um bom 

desenvolvimento em todas as áreas. Na maioria das vezes ocorrem erros e problemas 

organizacionais que giram em torno da ausência ou do uso inadequado da comunicação, 

conforme Grossi, Savio (1998, p. 25),  

 

O conceito geral e estratégico de comunicação Empresarial abriga uma rede de 

ações e intervenções intimamente relacionados entre si, cuja formula pode ser 

aplicada em pupilas isoladas ou em conjunto: Marketing, planejamento pesquisa, 

propaganda, design, promoção, relações públicas, acessorias de imprensa e outros 

instrumentos. 

 

A importância da comunicação se faz presente em tudo e em todos, porque comunicar 

e tornar algo comum de maneira que todos entendam a mensagem a ser passada, sendo assim 

uma ponte que transmite a informação. 

A parte prática da pesquisa aconteceu no mês de agosto de 2015 com uma entrevista 

feita com os empresários, Sr. Marcos Borchardt e Srª Marilena Borchardt, proprietários da 

empresa MB Decorações, que tem a sede na rua Santa Catarina, centro de Marechal Cândido 

Rondon, cidade situada a oeste do Estado do Paraná. Fez-se uma entrevista com perguntas 

pré-elaboradas que foram respondidas e registraram-se considerações complementares que 

foram aproveitadas na análise da entrevista. A empresa está no mercado desde 2005 

comercializando produtos de acabamento, como: forro de PVC, divisórias, pisos laminados, 

persianas além de outros produtos relativos à decoração e acabamento, oferecendo além do 

produto, também o serviço de instalação dos mesmos nos locais designados pelos 

consumidores e clientes. A região onde a empresa atua tem como a principal renda na 

agricultura e agropecuária. A área industrial também está em franco crescimento e tem um 

comércio de qualidade reconhecida e procurada pelos municípios vizinhos. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com a pesquisa pode-se efetivar a análise dos dados coletados para responder aos 

objetivos do trabalho. Quando foram questionados se a empresa atualmente faz o 

planejamento das atividades, e de que forma é realizado, responderam que existe sim um 



planejamento das atividades dentro das rotinas da empresa, através de ordens de serviço 

impressas e preenchidas pelos vendedores externos e internos. Desta maneira consegue-se ter 

um acompanhamento e agendamento das entregas e instalações dos produtos vendidos. Assim 

como as contas a receber e a pagar também tem um rígido controle, através de planilhas 

atualizadas constantemente pela sócia proprietária, a qual é a atual responsável pelo setor e 

função. O planejamento das atividades existe na empresa e pode ser considerado o 

planejamento operacional, realizado diariamente e focado conforme a atividade realizada. 

Em seguida, fez-se um questionamento sobre o interesse de implantação de um 

planejamento estratégico, onde os responsáveis mostram-se interessados e possuem total 

consciência sobre a importância do mesmo. Cientes que através de um planejamento 

adequado conseguirão manter os atuais clientes, buscar novos, fidelizar os já existentes 

através de acompanhamento de pós-vendas e a manutenção de um relacionamento saudável e 

transparente.  

No entender do proprietário com a empresa planejada conseguirão um 

acompanhamento melhor de todos os processos da empresa, mantendo a mesma sadia com a 

musculatura financeira reforçada, o que gera uma boa imagem e confiabilidade perante os 

consumidores e a sociedade em geral. O planejamento permite traçar a melhor estratégia para 

o alcance dos objetivos propostos. Estão no pensamento dos proprietários a renovação da 

frota veicular, contratar um maior número de colaboradores complementando o quadro 

funcional da organização e ampliar a área de atuação. 

Perguntados sobre qual a base para a tomada de decisões da empresa e quem participa 

destas decisões, a resposta aponta que a análise do desempenho das diversas áreas da empresa 

serve de base para a tomada de decisão. As vendas, inadimplencia, entregas, montagens, 

estoque, satisfação dos clientes, ambiente dos funcionários, as finanças, enfim todos os 

aspectos são analisados quando se toma decisões para o futuro. Observa-se ainda que as 

decisões são tomadas pelos próprios sócios da empresa em conjunto, o que revela um clima 

favorável para a gestão da empresa. Os proprietários conhecem a importância de um maior 

acompanhamento em todas as atividades, sugerindo inclusive a implantação de um 

questionário para que os consumidores possam avaliar os produtos e serviços ofertados pela 

empresa, avaliando os pontos a serem melhorados e aperfeiçoados para garantir a satisfação 

dos mesmos.  

Outra pergunta na entrevista teve a pretensão de saber se a empresa tem conhecimento 

das vantagens que pode ter com o planejamento estratégico. Como revelaram que tem 

interesse em ter um planejamento estratégico sabem da sua importância, principalmente pela 



situação preocupante da economia nacional que afeta a todas as empresas e mercados, do alto 

custo do dinheiro e também do aumento da exigência dos consumidores. A sustentabilidade 

da empresa está vinculada ao planejamento e boa gestão, destacando que desta maneira 

conseguirão ter mais confiança de seus colaboradores, consumidores de seus produtos e 

destacam ainda que a confiança é fundamental para futuros negócios. 

Para fazer o diagóstico estratégico é necessário que a empresa conheça seus ambientes 

externo e interno, onde têm-se respectivamente as oportunidades, ameaças e as forças e 

fraquezas. Perguntou-se aos proprietários se conhecem seus pontos fortes e fracos e obte-se 

uma resposta positiva, que são conhecedores do seu ambiernte interno. Os quais já foram 

identificados e são tratados com total preocupação pelos proprietários, dentre os pontos fracos 

identifica-se a falta de mão de obra qualificada, diferença de responsabilidades entre os 

funcionários mais novos em relação aos mais velhos. Esta dificuldade deve-se às tendências 

de mercado onde os mais jovens não fazem jus à função, pois percebem que o mercado em 

alta oferta trabalho e que há falta de trabalhadores e que se buscarem outra colocação 

conseguirão sem nenhuma dificuldade, mesmo sem a devida experiência. Como pontos fortes 

avaliam a boa imagem da empresa, saúde financeira, ambiente sem conflitos, qualidade dos 

produtos e serviços e a vontade de querer melhorar sempre. 

 A organização também tem conhecimento das oportunidades, como: mercado 

consumidor disponível, dos clientes potenciais em locais estratégicos, parcerias com 

construtoras, necessidade de materiais de construção, identificados assim as oportunidades 

para um provável crescimento. Assim como conhecem as oportunidades também ficam alertas 

às ameaças: menos investimentos na construção, perda de poder aquisitivo, altos juros, forma 

como os clientes enfrentam a inadimplência, uma mídia pessimista também afeta diretamente 

a empresa, dificuldade de acesso a créditos financeiros afetando o consumo. 

Pelas respostas percebe-se que os gestores têm definido os objetivos para os próximos 

dois anos. Acompanham às tendências de mercado para manter-se sempre informados sobre o 

setor político e econômico do país e as tendências da economia global. Nota-se que existe 

resistência a diversos produtos inovadores, mas já pensam em incorporar ao portfólio de 

produtos novos e modernos itens e produtos complementares aos já existentes. Pretendem 

trabalhar com a manutenção dos produtos já ofertados e conhecidos no mercado, contrariando 

uma postura anterior da empresa de não trabalhar com algumas mercadorias, motivados pela 

falta de mão de obra qualificada para instalação destes produtos na casa do cliente.  

Os cenários não são adivinhações, mas sim, veículos para ajudar as pessoas a pensar, 

aprender, visualizar o futuro e explorar suas possibilidades. Questionou-se os empresários de 



que forma os cenários da empresa são formulados. A resposta foi de que os cenários para o 

futuro são formulados pela organização geralmente baseados em pontos positivos, pois 

segundo a proprietária da empresa, se dessem importância aos cenários pessimistas não 

estariam onde estão hoje. Disse ainda que se uma organização tiver como base a sinceridade e 

a fidelidade do cliente e para com ele, jamais os cenários pessimistas ganharão força. 

Os empresários afirmam que a maior dificuldade atual da organização é encontrada na 

falta de mão de obra qualificada no mercado, falta de interesse por este ramo de serviço, 

sabem também que precisam investir mais em incentivos para a manutenção dos 

colaboradores experientes, ou seja, é muito difícil montar uma equipe bem estruturada e 

permanente, pois as pessoas mais velhas estão saindo do mercado de trabalho, e por outro 

lado os jovens que estão entrando no mesmo mercado de trabalho não se importam em trocar 

de emprego constantemente. 

A organização não tem definida a missão e visão, já os valores são baseados em 

confiança, credibilidade, segurança, respeito, honestidade, ética e sinceridade, tanto para com 

colaboradores, fornecedores e principalmente para com clientes. Sugere-se aos empresários, 

que busquem programas de treinamento e manutenção de seus funcionários, para que possam 

ter uma vantagem competitiva mais acirrada e segura frente aos concorrentes, oferecendo 

também gratificações individuais através de avaliações individuais, dando desta forma 

oportunidades de crescimento e desenvolvimento do indivíduo dentro da própria organização. 

    

3 CONCLUSÃO 

 

No ambiente altamente competitivo leva as empresas a buscarem conhecimento e 

qualificação para tornarem-se cada vez mais competitiva. Observa-se que a inovação e 

controle de custos é um dos fatores que leva as organizações a planejarem suas estratégias 

com a finalidade de sucesso. A problemática se concentra em responder, de que forma o 

planejamento estratégico contribui na competição e expansão pelos administradores para a 

gestão da empresa, encontrou resposta positiva, mesmo sem um planejamento implantado de 

forma expressa os empresários estão conscientes da importância do planejamento e sabem que 

esta ferramenta administrativa potencializa os investimentos realizados e evita erros 

desnecessários. A empresa de forma tácita pratica o planejamento em todas as atividades para 

saber onde e quando investir em novos produtos ou permanecer com a realidade atual. 

Na empresa estudada observa-se que a mesma está ambientada com os fatores internos 

e externos da organização, focada em seus propósitos de desenvolvimento empresarial, busca 



inovações na própria área e devido a identificação dos seus pontos fortes e fracos, visa 

oferecer novos serviços e produtos, para uma maior satisfação dos clientes. Almeja uma 

diferenciação relacionada à mão de obra e pós-vendas, assim como um melhor atendimento e 

agilidade junto aos seus clientes e para tanto uma das metas atuais é a renovação da frota de 

veículos. Os empresários sabem que na situação econômica atual isto requer um investimento 

e planejamento financeiro, além do conhecimento da sua área de atuação, conhecendo a 

realidade e acompanhamento do mercado global. Os juros para novos investimentos são 

consideráveis, mas com estudo apropriado, a ampliação torna-se importante para continuar 

seu desenvolvimento e crescimento no mercado. 

Concorrer neste ambiente não é tarefa fácil. As alianças estratégicas já realizadas 

fortalecem a organização e a transformam em uma forte concorrente aos demais 

empreendimentos existentes na área. Para tanto observa-se a importância do planejamento 

estratégico para o sucesso das organizações. Com a finalidade de continuar crescendo e 

prosperando de forma ainda mais segura, sugere-se a definição da missão e visão, enfim um 

planejamento estratégico completo e de forma expressa para servir de amparo na tomada de 

decisão nas mais diversas áreas da empresa. Conclui-se que esta postura transmite mais 

harmonia no ambiente interno e aumenta a confiabilidade na relação com os clientes e 

consumidores.   

 

REFERÊNCIA 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração nos novos tempos. 2..ed. Rio de Janeiro: 

Campos, 1999. 

 

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2003. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas 

organizações. 3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 

 

GROSSI, Sávio. Achados e Perdidos na comunicação empresarial. São Paulo: Autêntica.  

1998. 96 p. Il. (Coleção Pequena Empresa, Série Comunicação). 

 

KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução á administração. 6.ed. reimpr. São Paulo: Atlas, 

2014. 

 

MULLER, Cláudio José. Planejamento estratégico, indicadores e processos: uma 

integração necessária. São Paulo: Atlas, 2014.  



OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, 

metodologias e práticas. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, 

metodologias e práticas. 23. ed.  São Pulo: Atlas, 2007. 

 


