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RESUMO 
O planejamento estratégico é um processo que oferece auxílio na tomada de decisões dos 
empreendedores para controlar os desafios nas organizações, e também vencer as dificuldades 
e contribuir com maior intensidade para a eficiência do bem estar social. O objetivo do estudo 
é analisar e descrever os conceitos do planejamento estratégico; relatar as etapas desse 
processo. A pesquisa caracteriza-se como bibliográfica com coleta de dados secundários. O 
planejamento estratégico antecede à decisão e à ação, pressupõe a necessidade de um 
processo decisório que ocorrerá antes, durante e depois de sua elaboração e implementação na 
empresa. Abrange os aspectos ambientais internos e externos da empresa, e ainda permite que 
os gestores tenham respaldo na tomada de decisões executando com mais precisão as suas 
tarefas. Significa uma ferramenta para auxiliar no desenvolvimento de processos, técnicas e 
atitudes administrativas, possibilitando uma situação viável de avaliar as implicações futuras, 
decisões presentes em função dos objetivos empresariais que facilitaram a tomada de decisão 
no futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz, em relação as etapas das 
estratégias e políticas organizacionais. O estudo concluiu que as estratégias podem ser 
estabelecidas por área funcional da empresa, com o desenvolvimento de projetos, os quais são 
consolidados por planos de ação em diferentes áreas da empresa. A política é a definição dos 
níveis de delegação das estratégias e ações para a conservação dos objetivos do planejamento 
estratégico.  
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INTRODUÇÃO 

O estudo apresenta uma redação com embasamento na revisão literária, tendo como 

objetivo descrever os conceitos do planejamento estratégico, e relatar como ocorre o processo 

estratégico do planejamento para que a empresa tenha garantias dos resultados futuros da 

organização. O mesmo quando organizado torná-se possível ser competitivo mediante as 

ações executadas no ambiente interno e externo das organizações.  

Através do planejamento estratégico é possível fazer previsões, para prever e 

preparar o mercado competitivo, sendo necessárias inúmeras práticas a serem adotadas, 
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tornando-se popular o uso de estratégias com inovações futuras para a organização 

(MINTZBERG, 2000). 

Assim, o desenvolvimento de um planejamento estratégico lançará as bases para a 

construção de um futuro promissor, e a geração de um mercado mais profissional e preparado 

para as constantes mudanças econômicas, financeiras, políticas e sociais. Portanto, a 

importância do planejamento estratégico está relacionada às empresas, que pretendem se 

tornar competitivas no mercado de trabalho, tendo como finalidade a opção de conhecer o 

giro de seus investimentos no mercado onde está inserido, e o planejamento torna-se um meio 

de controle de suas fraquezas de forma a eliminar os pontos fracos. Ou seja, inovar para 

concorrer no mercado e fortalecer os seus pontos fortes para obter retorno de seus 

investimentos. O planejamento estratégico não deve ser considerado apenas uma afirmação 

das aspirações de uma empresa, pois inclui também o que deve ser feito para transformar o 

planejado em realidade (SLACK et al., 2002). 

O estudo do planejamento estratégico, torna-se um desafio para os profissionais que 

desempenham suas funções em organizações, e possuem como responsabilidade gerenciar a 

empresa, sendo que torna-se importante efetuar a análise do ambiente interno e externo, 

ampliando oportunidades de tomada de decisão incluindo a filosofia que atende as crenças, 

valores, princípios; tendo em vista a visão estratégica juntamente com, planos para efetivar 

sua missão e atender a satisfação dos clientes. O plano estratégico constitui o conjunto de 

atividades ou produto final do processamento do gerenciamento como iniciativa para 

identificação do mercado externo (HARTMANN, 2002). 

Segundo a teoria de Porter (1999), para o ambiente interno ser relevante, torna-se de 

fundamental importância conhecer as forças econômicas, pois, se torna o aspecto principal 

para planejar os fatores competitivos. Assim, justifica-se a importância em estudar os pontos 

fortes e pontos fracos que possuem grande influência na determinação da estrutura da empresa 

para identificar as forças externas, e internas, sendo significativas, uma vez que, afetam todas 

as organizações para permanecer no mercado competitivo.  
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REVISÃO LITERÁRIA 

CONCEITO DE PLANEJAMENTO 

O planejamento pode ser conceituado como “um processo, desenvolvido para o 

alcance de uma situação futura desejada, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a 

melhor concentração de esforços e recursos pela empresa” (OLIVEIRA, 2009, p. 4).  

O planejamento estratégico é "um conjunto de previdências a serem tomadas pelo 

executivo para a situação em que o futuro deve ser diferente do passado. É um processo 

contínuo, um exercício mental que é executado pela empresa” (OLIVEIRA, 2009, p. 4). 

A estratégia é uma perspectiva compartilhada pelos membros de uma organização, 

por suas intenções ou por suas ações. Na verdade, possibilitas o entendimento de intenções 

que se espalham pelo sistema chamado organização (MINTZBERG et al., 2006, p. 27). 

Além disso, os objetivos e metas devem ser fixados a partir das estratégias 

estabelecidas tanto competitivas como corporativas. Para cada objetivo, e para cada meta 

deverá ter um plano de ação. "Para colocar em prática as estratégias é necessário realizar os 

planos que decorrem de despesas e investimentos. Esses devem ser orçados e liberados para o 

uso. Surge assim a importância do orçamento dos investimentos e do orçamento estratégico" 

(OLIVEIRA, 2009, p.218). 

O planejamento estratégico participativo envolve a relevância da participação de 

todos os integrantes no processo de tomada de decisão da empresa. Possibilita a todos os 

funcionários a participação na tomada de decisão, além de motivá-los através da oportunidade 

de melhorar a organização, a partir de suas opiniões e críticas. Além disso, desempenha um 

papel de relevância para a sociedade. Pois atualmente, não é mais possível a concepção do 

planejamento estratégico convencional. O planejamento estratégico puramente racional por si 

só não se sustenta, assim, é preciso encontrar uma nova maneira de encarar o planejamento 

estratégico, sem deixar de lado a relevância da criatividade, da empresa e da participação dos 

funcionários (OVERHOLT, 2000). 

No planejamento estratégico a missão tem por intuito competir com os clientes, ao 

qual a empresa pretende atender. A missão é mais concreta do que sua visão. No entanto, a 

visão e a missão devem formar a base que a empresa precisa para selecionar e implementar 

estratégias (HITT et al., 2008).  
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A missão organizacional é o propósito fundamental que a organização tenta seguir e 

identifica seus produtos e clientes. Assim a missão identifica a razão de ser da empresa 

(MEGGINSON et al., 1998). 

A visão pode ser definida como a percepção das necessidades do mercado e como as 

empresas podem satisfazê-las, definindo um estado para o futuro da organização na busca 

pela concretização do que fora pretendido em relação a seus objetivos principais e sua direção 

estratégica (SERRA et al., 2012). 

A postura estratégica da empresa tem como meta decidir os objetivos a serem 

alcançados e desenvolver ações para cumprir a missão estabelecida. Para  Oliveira (2008), a 

postura estratégica da empresa é estabelecida por uma escolha consciente de uma das 

alternativas de caminho e ação para cumprir sua missão. A definição da postura depende do 

resultado do diagnóstico estratégico, classificadas em sobrevivência, crescimento, 

desenvolvimento e retirada (HARTMANN, 2002). 

A missão existe para que as empresas possam obter resultados, e assim, concretize o 

objetivo de cumprir as metas estabelecidas. “Uma empresa não é definida pelo seu nome ou 

estatuto. É definida pela sua missão, somente uma definição clara da missão da organização 

possibilita ter objetivos claros e realísticos” (VASCONSELHOS, 2001, p. 83). 

Para Oliveira (2008), a postura estratégica da empresa é estabelecida por uma 

escolha consciente de uma das alternativas da ação para cumprir sua missão.  

 

Quadro 1 - Postura estratégica da empresa 

Posturas estratégicas  Análise interna predominância de  

Pontos fracos Pontos fortes 

Análise externa 

predominância de 

Ameaças  Sobrevivência  Manutenção  

Oportunidades Crescimento  Desenvolvimento 

Fonte: Oliveira (2008, p. 121). 

 

A tomada de decisões (Quadro 1), de como as ações são efetivadas para cumprir a 

missão dependem do resultado do diagnóstico estratégico, classificadas em cinco posições 

sobrevivência, crescimento, desenvolvimento e retirada (HARTMANN, 2002).  

Além disso, com a Análise SWOT (Strength, Weakness, Opportunities e Threats), 

pode-se efetivar a Análise do Ambiente, ou Diagnóstico Estratégico, bem como, obter 

informações sobre o ambiente no qual as empresas estão atuando seja no ambiente interno ou 

externo. Em relação ao ambiente interno, uma empresa deve conhecer seus pontos fortes e 
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fracos; já em relação ao ambiente externo a mesma deve conhecer suas oportunidades e 

ameaças (HARTMANN, 2002). 

 

PROCESSO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

O processo de planejar envolve um modo de pensar que situa-se em indagações. 

Toda a atividade de planejamento nas empresas resulta de decisões presentes, tomadas a partir 

do exame do impacto das mesmas. O propósito do planejamento pode ser definido como o 

desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, que proporcionam uma 

situação viável de avaliar as implicações de decisões presentes em função dos objetivos 

empresariais que facilitam a tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente, 

eficiente e eficaz (OLIVEIRA, 2009, p. 5). 

Sendo o planejamento um processo contínuo, composto de várias etapas, seu 

funcionamento ocorre com influência de forças externas, e pressões internas. Os principais 

fatores que condicionam a construção do sucesso futuro da organização estão mais fora do 

que dentro da organização. Esses variam de acordo com a forma cada vez mais rápida. “O 

ambiente externo tem por função orientar o planejamento para tomar providências imediatas 

quanto ao aproveitamento das oportunidades” (COSTA, 2007, p.81). 

Assim, as características básicas da função planejamento como um processo 

contínuo, apresenta algumas características, tais como descreve Oliveira, 2009, p.6), “o 

planejamento tem implicações futuras; deve ser visualizado como um processo composto de 

ações inter-relacionadas e interdependentes que visam ao alcance de objetivos. É muito 

importante que o resultado final do processo seja desenvolvido pela empresa”. 

Ainda para Oliveira (2009, p. 40), as fases básicas para a elaboração e 

implementação do planejamento estratégico são: “Fase I – diagnóstico estratégico; fase II 

missão da empresa; fase III – instrumentos prescritivos e quantitativos; fase IV – controle e 

avaliação”. 

A fase I do diagnóstico estratégico é realizada por meio de várias informações que 

verificam os aspectos da realidade externa e interna. Quanto a questão da análise externa 

pode-se mencionar que inclui as ameaças e as oportunidades, sendo que a empresa deve olhar 

para fora de si, ou seja, para o ambiente onde estão as oportunidades e ameaças. O principal 

aspecto a ser considerado e o ambiente direto, que representa "o conjunto de fatores onde a 

empresa tem condições de identificar e avaliar a forma adequada da influência. Por outro 
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lado, o ambiente indireto é o conjunto de fatores que a empresa utilizou para avaliar ou medir 

o grau de influencia entre as partes” (OLIVEIRA, 2009, p. 45). 

A etapa da análise interna verifica os pontos fortes e fracos e neutros da empresa. 

Para o sucesso dessa estratégia é fundamental que a empresa seja escolhida considerando o 

que ela melhor pode fazer. Também “deve envolver a preparação de um estudo dos principais 

concorrentes na relação produtos ou serviços versus mercados” (OLIVEIRA, 2009, p. 48). 

A Fase II do planejamento estratégico pode ser decomposta de forma conceitual ou 

genérica, sendo que a missão da empresa torna-se a determinação de quem a empresa atende, 

com seus produtos e serviços, corresponde a um horizonte dentro do qual a empresa atua ou 

poderá atuar. A missão da empresa deverá ser definida em termos de satisfazer alguma 

necessidade do ambiente externo. (OLIVEIRA, 2009, p. 50). O estabelecimento da postura 

estratégica é uma etapa que se deve considerar a postura estratégica da empresa, para que 

possa se posicionar diante de seu ambiente. Corresponde a maneira mais adequada para 

alcançar seus propósitos dentro da missão. 

 
A etapa do estabelecimento das macroestratégias e macropolíticas, é uma fase de 
delineamento da missão que o executivo deve estabelecer. As macroestratégias 
correspondem a grandes ações ou caminhos que a empresa deverá adotar para 
melhor interagir, usufruir e gerar vantagens competitivas no ambiente. E as 
macropolíticas, correspondem a grandes orientações que dão base para a sustentação 
para as decisões de caráter geral que a empresa deverá tomar para melhor interagir 
com o ambiente (OLIVEIRA, 2009, p. 52). 
 

A fase III, do processo diagnóstico do planejamento estratégico se divide em dois 

instrumentos que são prescritivos e quantitativos. 

Os instrumentos prescritivos do processo de planejamento estratégico, proporcionam 

a explicação do que deve ser feito pela empresa. Pode ser realizado por meio de objetivo, ou 

situação que se pretende alcançar; objetivo funcional que deve ser atingido com a finalidade 

de se alcançar os objetivos da empresa. “E desafio que deve ser quantificável e com prazo 

estabelecido que exige esforço e representa a modificação de uma situação. A meta 

corresponde aos passos e etapas para alcançar os objetivos” (OLIVEIRA, 2009, p.53). 

Quanto aos instrumentos quantitativos, torna-se importante que o executivo seve 

sempre fazer de forma estruturada a interligação do planejamento estratégico com os 

planejamentos operacionais. Nesse nível, o planejamento básico de ser considerado como 

questão orçamentária, pois, segundo Oliveira (2009, p.55), “consolida os aspectos de 

realizações da empresa, quanto a receitas, despesas e investimentos; é uma realidade 
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estabelecida em qualquer empresa e está inserido no processo decisório do dia-a-dia da 

empresa”. 

Na Fase IV devem-se considerar os aspectos, os critérios e parâmetros de controle e 

avaliação, dentro de uma situação adequada de custos e benefícios. Em sentido amplo, 

envolve os seguintes processos conforme afirma Oliveira (2009, p.56), “estabelecimento e 

análise de indicadores de desempenho; avaliação de desempenho dos profissionais envolvidos 

no processo; comparação do desempenho real com os objetivos, desafios, metas, projetos e 

planos de ação estabelecidos”. 

Neste processo, a matriz Boston Consulting Group (BCG), possibilita classificar as 

unidades de negócio ou produtos de acordo com a sua participação no mercado e a taxa de 

crescimento no mercado que atuam (MAXIMINIANO, 2008).  A implementação da BCG, na 

empresa, depende de estabelecer uma matriz, entre a participação dos produtos no mercado e 

o crescimento desse mercado. A estrutura é constituída por quatro quadrantes que se 

identificam como: (oportunidade; estrela, vaca leiteira, e animal estimação - cachorro), 

conforme figura 2: 

 
Figura 1 – Matriz Boston Consulting Group (BCG). 

 
Fonte: www.portaldomarketing.com.br.2016. 

 

Conforme a figura 2, o modelo representa os produtos ou serviços ofertados para 

possuírem boa qualidade, e para suprir a satisfação dos consumidores, o portfólio de produtos 

ou negócio (Matriz BCG), é um método de análise do composto de produtos que associa o 

grau de atratividade do mercado e a posição relativa da empresa. Com base nessa matriz, são 

http://www.portaldomarketing.com.br.2011/
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identificados quatro tipos de produto ou negócios, que de acordo com kotler;  keller (2006), 

tem o seguinte significado: 

a) Produto estrela são aqueles com alta taxa de crescimento em vendas e alta 

participação, requerem altos investimentos para o seu desenvolvimento. 

b) Produto vaca leiteira têm alta participação de mercado, baixo crescimento e baixo 

potencial e, em geral estão em mercados maduros. Esses produtos são geradores de recursos, 

que deverão financiar o desenvolvimento dos produtos estrelas ou interrogação. 

c) Produtos ponto de interrogação estão em mercados de alta taxa de crescimento, mas 

apresentam baixa participação do mercado, não se sabe se o produto se torna estrela ou 

abacaxi, consome grandes investimentos e apresentam risco maior. 

d) Produtos abacaxi são os que apresentam baixa taxa de crescimento e baixa 

participação de mercado. Não tendo bom potencial, sua atratividade é reduzida. A taxa de 

crescimento do mercado também se torna baixa; pois, geralmente apresentam poucos lucros 

ou até mesmo prejuízo (KOTLER;  KELLER, 2006). 

Ainda neste processo, a matriz GUT é uma técnica para priorizar os problemas que 

devem ser atacados pela gestão, bem como, para analisar a prioridade das atividades a serem 

desempenhadas e/ou desenvolvidas, em situações como: solução de problemas, estratégias, 

desenvolvimento de projetos, tomada de decisões (BARROS, 2013). A sigla GUT significa 

Gravidade, Urgência e Tendência, que constituem três parâmetros utilizados para se distinguir 

as necessidades conforme a priorização. 

As necessidades se distinguem: pela gravidade ou impacto que produzem quando não 

atendidas ou decorrente do seu atendimento; pela urgência no seu atendimento; pela tendência 

de agravamento do problema ou de perda da oportunidade, enquanto a necessidade não for 

atendida (BARROS, 2013). 

Quadro 2 - O significado dos parâmetros. 

Pontuação Gravidade Urgência Tendência 
5 Extremamente 

graves 
É necessária uma ação 
imediata 

A situação vai piorar 
rapidamente 

4 Muito graves A iniciativa deve ser tomada 
com alguma urgência 

A situação vai piorar em 
pouco tempo  

3 Graves A ação deve ocorrer o mais 
possível 

A situação vai piorar em 
médio prazo 

2 Pouco graves  Pode-se esperar um pouco A situação vai piorar mas 
a longo prazo 

1 Sem gravidade Não tem pressa alguma A situação não vai piorar 
e pode até mesmo 
melhorar 

Fonte: BARROS, 2013, p.10. 
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No processo de planejamento estratégico é importante adotar a técnica 5W2H, que 

tem influência nas ações dos planos, sendo que este processo visa responder as seguintes 

perguntas “o quê?” (descrição) e “quem?” (responsável). O Modelo 5W2H´s é uma técnica 

que consiste em equacionar o problema, descrevendo-o por escrito, como afeta o processo, as 

pessoas, e a situação desagradável que o problema causa (OLIVEIRA, 2009).  

O 5W2H´s é um tipo de lista de verificação utilizada para informar e assegurar o 

cumprimento de um conjunto de planos de ação, diagnosticando um problema e planejando 

soluções. Além das oportunidades que surgem e as causas que dão origem aos efeitos 

sentidos. Seu nome se designa pelas siglas que contém todas iniciais em inglês conforme 

descrições na figura 3. 

 

Figura 2 - Modelo 5W2H´s, significado das iniciais em inglês  

 
Fonte: OLIVEIRA, 2009, p.113. 

 

Conforme a figura 3, o significado do modelo 5W2H´s, primeiramente, refere-se as 

estimativas de prazo para a realização das ações, informando as datas prováveis de início e de 

conclusão das ações. Em seguida, apresenta a relação das pessoas, indica as competências e a 

quantidade de pessoas necessárias para desempenhar as atividades relacionadas à ação. A 

equipe deve verificar o que é necessário para o adequado desenvolvimento das ações, 

incluindo os serviços prestados e a gestão dos processos e contratos (MEGGINSON, 1998). 

O papel desempenhado pela função de controle e avaliação no processo de 

planejamento estratégico é acompanhar o desempenho do sistema, por meio de comparação 

entre situações alcançadas, e possíveis previsões estabelecidas nas estratégias e políticas 

adotadas pela empresa. 
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CONCLUSÃO 

No atual mundo globalizado as organizações empresariais devem se comprometer 

com a excelência de seu negócio, bem como, com a eficácia na sua produtividade. O 

planejamento estratégico oferece condições para os empreendedores reduzir a incerteza 

envolvida no processo decisório e, consequentemente, provocar o aumento da probabilidade 

de alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa. Organizações que 

adotam a estratégia de inovação competitiva costumam ter objetivos e metas ambiciosas como 

manter um percentual de seus resultados preestabelecidos. Essas estratégias tem suas 

vantagens por meio de lançamentos contínuos, conquistando a competitividade no mercado 

em curto prazo e auferir maior rentabilidade e melhores resultados de seus investimentos. 

Para desenvolver um planejamento estratégico bem elaborado, a empresa deve 

colocar no papel todos os seus números (vendas, margens de lucro, compras, ativos, 

passivos), fazer um levantamento minucioso da concorrência; delimitar os objetivos com 

relação ao negócio; calcular quanto será preciso investir para alcançar seus objetivos; 

organizar um cronograma e acompanhar o desempenho das atividades, efetivando avaliação 

por meio de um plano bimestral. 

No processo de planejamento estratégico, pode-se obter a explicação do que deve ser 

feito pela empresa para que se direcione ao alcance dos propósitos estabelecidos dentro de sua 

missão. O empreendedor deve estabelecer diferentes técnicas, tais como: objetivo, objetivo 

funcional, desafio, meta, que correspondem aos objetivos ao longo do tempo (anos, semestre, 

meses), neste caso, os instrumentos quantitativos oferecem recursos necessários, para atender 

as expectativas de retorno e conquistar os desafios e as metas da empresa. 
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