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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
INTRODUÇÃO

O planejamento, como uma função da administração, é um processo contínuo que envolve um conjunto

complexo de decisões interrelacionadas no âmbito organizacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse nível de planejamento contempla as questões

mais gerais, analisa o ambiente externo para

assegurar que a abordagem seja realista e

determina uma direção ampla e geral para a

organização. Essa direção é anunciada por escrito e

pode ser comunicada para os públicos interno e

externo.

Figura 1: Fases do Planejamento estratégico
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Nenhuma organização terá êxito em seus

negócios se não tiver muito clara qual é a sua

verdadeira razão de ser e como ela se projeta no

futuro, num mercado altamente concorrido e que

exige competitividade para a consecução de seus

objetivos e metas.

Para tanto, é necessário que seja realizada

uma avaliação de cenários em seu diagnóstico

estratégico e que sejam analisados todos os fatores

como as variáveis ambientais, sociais, políticas,

demográficas, culturais, legais, tecnológicas e

ambientais.

Nesta análise deverão ser estabelecidos os

propósitos atuais e potenciais, a estruturação de

cenários, estabelecimento de uma postura

estratégica, com clara definição de

macroestratégias e macropolíticas, baseadas em

diretrizes institucionais que direcionem claramente

as ações a serem empreendidas em consonância

com uma gestão estratégica.
O planejamento estratégico constitui-se numa das

funções básicas da administração estratégica e

deve vislumbrar caminhos que possam ser

percorridos. Por ser de responsabilidade do mais

alto nível organizacional, deve apresentar as ações

de forma genérica e sintética que serão realizadas

no longo prazo e apresenta uma amplitude

macroorientada por se tratar das abordagens da

organização como um todo. Trata-se de um

mapeamento ambiental e avaliação das forças e

limitações da organização por meio do diagnóstico

estratégico onde são avaliados os pontos fortes e

as fraquezas, no ambiente interno, e as ameaças e

oportunidades existentes no âmbito externo, a fim

de definir um posicionamento de mercado da

organização.

No planejamento estratégico devem ser 
definidos claramente a MISSÃO, a VISÃO, 

a VISÃO, os OBJETIVOS, As METAS e a 
FILOSOFIA da
organização.  


