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PLANEJAMENTO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E PLANEJAMENTO 
BASEADO EM CENÁRIOS

Planejamento Estratégico 

O planejamento estratégico é uma ferramenta da 
ciência da Administração, o qual permite antecipar os 
problemas e identificar necessidades de mudanças, 
através de decisões tomadas no presente e que proce-
derão em resultados futuros.

Dessa maneira, o planejamento estratégico envol-
ve a organização de modo global e tem como foco o 
longo prazo. Assim, os objetivos nesse nível são mais 
gerais e abstratos, preparando a organização para os 
desafios do futuro.

Dica
O planejamento estratégico funciona como uma 
verdadeira bússola para a empresa, indicando o 
caminho para o sucesso!

Devido ao seu caráter global, podemos elencar 
algumas características inerentes ao planejamento 
estratégico, vejamos:

 z É orientado para o futuro: seu foco é no longo 
prazo, e em como as decisões atuais impactarão a 
organização nesse futuro;

 z É global: afeta a organização como um todo, e 
assim todos os recursos e pessoas devem estar 
envolvidos nesse processo;

 z Construção de consenso: deve aglutinar diferentes 
pensamentos na busca pelo melhor resultado para 
todos, tendo o envolvimento e o comprometimento 
de todas as pessoas para que seja bem executado;

 z Forma de aprendizagem organizacional: a orga-
nização passa a conhecer melhor tanto seus recur-
sos internos, quanto seu ambiente externo;

 z É adaptativo: o ambiente externo é recheado de incer-
tezas, assim o planejamento deve ser dinâmico e flexí-
vel, sendo constantemente reavaliado e monitorado.

Não há consenso entre os principais autores 
sobre a ordem (e fases) do planejamento estratégico, 
dependendo do autor podemos encontrar diferentes 
sequências ou até mesmo diferentes nomenclaturas. 
Outro ponto importante, é que o planejamento é um 
instrumento complexo e dinâmico, assim a sua elabo-
ração dependerá das características de cada organiza-
ção, haja vista que as empresas diferem de tamanho, 
estilos e tipos de operação. Dessa maneira, os proces-
sos associados ao planejamento estratégico podem 
variar a depender da linha metodológica adotada.

Utilizaremos como base no nosso estudo a sequên-
cia proposta pelo mestre Chiavenato (visto como muito 

importante pelas bancas examinadoras), tendo-o como 
base, dividi o planejamento estratégico em 7 etapas (fases):

Definição dos objetivos
(onde queremos chegar?)

Análise ambiental externa
(o que há no ambiente?)

Análise organizacional 
interna

(o que temos na empresa?)

Formulação de alternativas
(o que fazer?)

Elaboração do planejamento
(como fazer?)

Implementação e execução
(como tornar realidade?)

Avaliação dos resultados
(como estamos indo?)

re
tr

oa
çã

o

Oportunidades 
e 

Ameaças

Forças 
e 

Fraquezas

1º Etapa: Definição dos Objetivos Organizacionais

Os objetivos organizacionais são definidos baseados 
na missão e visão organizacional, os quais explicitam 
os propósitos ou pretensões, que tomados em conjunto, 
definem a razão de ser ou existir a organização.

Em regra, são conceitos amplos e abstratos que 
afetam a organização como um todo, permitindo o seu 
desdobramento em objetivos departamentais para 
poderem ser detalhados em termos operacionais.

CENÁRIO EXTERNO 

2º Etapa: Análise Ambiental Externa

A análise ambiental externa é um dos pontos cru-
ciais do planejamento estratégico, quanto mais com-
petitivo, instável e complexo for o ambiente, maior a 
necessidade dessa análise.

Conhecer o ambiente em que a organização está 
inserida, possibilita melhor aproveitamento das van-
tagens competitivas, maximizando as oportunidades 
e diminuindo as ameaças.

Do que se trata propriamente esse ambiente exter-
no? O ambiente externo envolve fatores que influenciam 
todas as organizações sem qualquer distinção, tais como:

 z Fatores Tecnológicos: são os custos e disponibilida-
des de todos os fatores produtivos utilizados pela orga-
nização, especialmente as mudanças tecnológicas que 
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podem afetar o futuro da empresa. Por exemplo: a 
descoberta de uma nova tecnologia disruptiva;

 z Fatores Políticos: são as decisões governamentais 
em todos os níveis capazes de afetar as atividades 
e operações da organização. Por exemplo: aumen-
to de imposto, nova regulação;

 z Fatores Econômicos: são as políticas econômicas 
adotadas pelo país, as quais afetam a situação econô-
mica do país, naquele momento (recessão, depressão, 
recuperação ou prosperidade). Por exemplo: o país 
está em recessão, o câmbio está super valorizado;

 z Fatores Legais: são as legislações em todas as 
esferas que podem afetar as operações e ativida-
des das organizações. Por exemplo: uma nova lei 
trabalhista, criação de um tributo;

 z Fatores Sociais: são os valores sociais e as atitudes 
da sociedade que podem interferir nos negócios da 
empresa. Por exemplo: com a pandemia, em tese, 
as pessoas simplificaram seu hábito de compra;

 z Fatores Demográficos: refere-se à densidade 
populacional e à distribuição geográfica da popu-
lação (por idade, sexo, classe social). Por exemplo: 
o envelhecimento da população;

 z Fatores Ambientais: envolvem aspectos da sus-
tentabilidade do meio-ambiente, bem como políti-
cas governamentais. Por exemplo: importância da 
sustentabilidade nos processos organizacionais.

Ambiente 
Externo

Fatores
Econômicos

Fatores
Políticos

Fatores
Tecnológicos

Fatores
Ambientais

Fatores
Demográficos

Fatores
Sociais

Fatores
Legais

Dessa maneira, todos esses fatores externos 
(macroambiente) devem ser analisados e levados em 
conta na elaboração do planejamento estratégico.

CENÁRIO INTERNO  

3º Etapa: Análise Organizacional Interna

Como o próprio nome indica, refere-se à análise 
das condições internas da organização, pelo qual se 
examinam os recursos disponíveis — financeiros, pro-
dutivos e humanos — da empresa, e assim verificar 
suas forças e fraquezas.

Tão importante quanto conhecer os fatores exter-
nos, é necessário também conhecer suas próprias 
características e condições, possibilitando o mapea-
mento dos pontos fortes e fracos da organização.

Dica
No ambiente interno (pontos fortes e pontos 
fracos) as variáveis são controláveis, ou seja, 
permitem ações por parte dos gestores com o 
intuito de melhorar o ambiente da organização.

Entende-se por pontos fracos aqueles fatores 
internos que, de alguma forma, deixam a empresa 
em desvantagem em relação aos seus concorrentes. 
Por exemplo: uma equipe desmotivada, falta de caixa 
para investimento, produtos não competitivos etc.

Por outro lado, os pontos fortes são aqueles fatores 
internos que promovem vantagem à empresa peran-
te seus concorrentes. Por exemplo: logística eficiente, 
equipe motivada e com alto nível de competência, flu-
xo de caixa abundante para investimentos etc.

AMBIENTE INTERNO

+ Pontos Fortes  -  Pontos Fracos

Fatores internos 
que favorecem a 

organização perante 
seus concorrentes

Por exemplo:
z	Equipe motivada
z	Gestão eficaz
z	Tecnologia exclusiva

Fatores internos 
que prejudicam a 

organização perante  
seus concorrentes

Por exemplo:
z	Equipe sem capacitação
z	Gestão deficiente
z	Tecnologia ultrapassada

Normalmente as organizações utilizam da fer-
ramenta denominada Matriz SWOT para otimizar 
a análise dos ambientes externo e interno conjunta-
mente em um só processo.

Assim, a Matriz SWOT (Strenghts, Weakness, Oppor-
tunities e Threats, ou em português, Análise FOFA — 
Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é uma 
ferramenta importante para a realização eficaz do diag-
nóstico estratégico, na qual analisa-se os ambientes da 
organização para que possa mensurar a real situação 
em que se encontra a empresa e assim definir quais são 
as estratégicas mais adequadas para aquele momento.

FATORES 
POSITIVOS

FATORES 
NEGATIVOS

FATORES 
INTERNOS

S Strengths
(Forças)

W Weaknesses 
(Fraquezas)

FATORES 
EXTERNOS

O 

Opportunities
(Oportunidades)

T Threats 
(Ameaças)

4º Etapa: Formulação das Alternativas

Após definir os objetivos organizacionais e ana-
lisar as oportunidades e ameaças ambientais de um 
lado e os pontos fortes e pontos fracos internos de 
outro, é o momento de formular as possíveis alternati-
vas estratégicas quanto à ação futura da organização.

Essas estratégicas formuladas precisam necessa-
riamente se assentar na estrutura organizacional e 
ainda se ajustar na cultura corporativa da empresa. 
Diante disso, inferimos, que as estratégicas devem 
coadunar com a realidade da organização e a partir 
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daí, servir como base para a definição dos processos e 
os objetivos a serem alcançados.

Essas estratégias podem evoluir e mudar com o 
tempo e devem servir para solucionar problemas ou 
propor novas alternativas, quando as oportunidades e 
problemas aparecem.

Portanto, a estratégia passa a ser o melhor caminho 
para alcançar os objetivos propostos pela alta direção.

Dependendo da posição da organização no mer-
cado, estas alternativas podem ser formuladas com o 
objetivo de buscar a manutenção e a defesa do mer-
cado, o aumento na participação de mercado ou, até 
mesmo, novos mercados. Neste sentido, as empresas 
podem desenvolver estratégias ofensivas (ativas) em 
relação aos seus produtos e serviços ou então estraté-
gias defensivas (passivas).

 z Estratégia Defensiva (passiva)

São estratégias adotadas por organizações que já pos-
suem domínios definidos de produtos e mercados que 
pretendem manter ou defender da ação dos concorrentes.

Esse tipo de estratégia é considerada conservado-
ra e com perspectiva estreita, pois normalmente não 
implica grandes modificações em tecnologia, estrutu-
ra organizacional ou métodos de operações, ou seja, 
concentram suas ações em manter toda a atenção na 
manutenção do status quo e/ou no aumento da efi-
ciência atual das operações.

 z Estratégia Ofensiva (ativa)

São estratégias adotadas por organizações que bus-
cam novas oportunidades de mercado de forma cons-
tante, investindo em inovações e novas tendências. 

Esse tipo de estratégia é considerada agressiva, fazen-
do com que essas empresas sempre busquem a inovação. 
Neste sentido, essas empresas consideram todos os pro-
dutos e/ou serviços como se fossem transitórios e substi-
tuíveis pela nova inovação que estiver a caminho.    

Estratégias
Defensivas

Estratégias
Ofensivas

Postura ativa, 
proativa 

e de mudança do 
status quo

 

Postura 
passiva, 

conservadora e de 
manutenção do status 

quo

Continuam estratégico

Em regra, as grandes organizações desenvolvem 
estratégias ofensivas em seus principais mercados, devi-
do ao seu caráter dominante e poder financeiro. Por 
outro lado, as pequenas empresas preferem adotar as 
estratégias defensivas com o objetivo de sobreviver em 
mercados dominados pelas grandes empresas.

5º Etapa: Elaboração do Planejamento

A elaboração do planejamento estratégico deve ser 
orientada para o longo prazo, sua preocupação está no 
“como fazer”, levando em conta o que há no ambiente 
externo e o que temos na organização (ambiente interno).

Neste sentido, quanto maior o nível de incerteza no 
ambiente externo, mais importante se torna o planeja-
mento, proporcionando assim “um norte” a ser trilhado.

O ponto de partida da elaboração do planejamento 
estratégico está relacionado aos objetivos organizacio-
nais propostos, e sua fundamentação (alicerce) deve estar 
pautada na análise dos ambientes externos e internos.

Um fator crucial para o sucesso do planejamento é a 
possibilidade de todos os integrantes da empresa parti-
ciparem de sua elaboração, através de canais de comu-
nicação abertos em todos os níveis. Pois, geralmente, 
os funcionários da ponta da execução conhecem com 
mais afinco os problemas que devem ser resolvidos.

Embora o planejamento estratégico seja uma res-
ponsabilidade da alta direção, isso não significa que 
deva ser altamente centralizado, pelo contrário, deve 
estar aberto a críticas e soluções.

Desse modo, finaliza-se a parte abstrata (teórica) do 
planejamento. Inicia-se então a implementação e execu-
ção do que foi planejado, ou seja, a fase mais complexa! 

6º Etapa: Implementação (Execução)

Implementar consiste em colocar os planos em 
ação por meio das pessoas. É a fase de execução de 
tudo aquilo que foi planejado, ou seja, sair do mundo 
das ideias e fazer acontecer (tornar realidade).

A implementação e a execução exigem organi-
zação adequada, intensa coordenação, incentivo às 
pessoas, acompanhamento intenso e, sobretudo, lide-
rança estratégica pela alta cúpula da organização. É 
de suma importância envolver todos os integrantes 
da organização na busca pelo sucesso do planejamen-
to, criando assim um sentimento de pertencimento e 
compromisso de todas as pessoas.

Dica
Sem a participação e o comprometimento de todas 
as pessoas, a estratégia fica somente no papel!

Para transformar o planejamento estratégico em 
realidade concreta, é fundamental a atenção da orga-
nização aos seguintes pontos:

 z Participação das pessoas

É importante que todos os funcionários da organi-
zação se sintam como atores e protagonistas da ação 
estratégica. Todos, sem exceção, devem estar envolvi-
dos e comprometidos com a execução do planejamen-
to estratégico. 

 z Comunicação intensiva

A comunicação deve chegar a todos os participan-
tes, explicando, esclarecendo e orientando as pessoas 
naquilo que devem fazer para contribuir com o resul-
tado proposto. 

 z Preparação prévia do pessoal

Para alcançar o resultado esperado, a organização 
deve se preocupar com o treinamento e desenvolvi-
mento de todos os colaboradores da organização, 
além de frequentemente proporcionar reuniões com 
o intuito de acompanhar e apresentar os resultados. 

 z Reforço contínuo

A estratégia deve ser assunto presente no cotidia-
no da organização. Reforçando as metas a serem bati-
das e os resultados esperados.  
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 z Avaliação sistêmica

A mensuração dos indicadores de desempenho e 
de resultados é fundamental para reforçar os aspectos 
positivos da estratégia.

 z Recompensa por resultados

A estratégia só será alcançada através de esforços, 
portanto, é válido investir na criação de programas 
de recompensas, e dessa forma, premiar aqueles que 
contribuem para alcançar os resultados.

Portanto, inferimos que, a implementação da 
estratégia ocorre através do desdobramento em 
outros planos, como planejamentos táticos, planos 
operacionais, projetos e estruturas, mas sempre con-
duzido por pessoas.

7º Etapa: Avaliação dos Resultados

Neste ponto, temos a máxima da Administração: 
“Só se gerencia o que se mede”.

O planejamento estratégico requer acompanha-
mento, avaliação e progresso dos resultados alcan-
çados de forma contínua e ininterrupta.  O objetivo 
é incentivar as ações positivas e corrigir aquelas que 
não apresentarem o resultado esperado. 

 z Sintetizando: a avaliação deve ser contínua e a 
retroação (feedback para correção) intensiva.

PROCESSO DECISÓRIO

O processo decisório pode ser entendido como um 
fenômeno global porque envolve aspectos de diferen-
te natureza, como elementos lógicos e psicológicos. 
A escolha de uma decisão envolve uma estrutura de 
dimensões, da base psicológica – dimensões cogniti-
vas, emocionais, culturais, éticas, espirituais, estéticas 
-, e da base lógica – tipo de racionalidade, paradigmas, 
contexto (BRETAS; MARQUES, 2009).

TÉCNICAS DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE 
PROBLEMAS 

O ato de decidir envolve, inicialmente, a identi-
ficação de um problema, isto é, de alguma situação 
que não seria esperada ou que não corresponderia a 
necessidade da empresa em determinado momento. 
O esquema abaixo apresenta o conceito de problema, 
segundo Bretas e Marques (2009):

Área da motivação

Desejado

Percebido Real

Área do  
planejamento

Área do 
diagnósticoÁrea do 

consciência

A resolução do problema, nesse sentido, impli-
ca decidir diante de algumas escolhas, haja vista, só 

haver necessidade de decisão quando se tem o que 
escolher e poder fazê-lo. Com isso, a tomada de deci-
são vai depender de fatores como:

 z Acesso a informações verdadeiras em tempo hábil;
 z Utilização de tecnologia de informação de qualidade.

Esses fatores, quando utilizados em conjunto e de 
forma a agregar conhecimento, auxiliam os gestores a 
atuarem nos mercados interno e externo, por meio de 
redes interorganizacionais, na busca por desenvolver:

 z Visão geral do negócio, dentro de perspectivas 
sistêmicas que englobem clientes, fornecedores e 
comunidades e sejam capazes de agregar valor às 
suas próprias estratégias; 

 z Sensibilidade para perceber as características glo-
bais, institucionais, econômicas e culturais; 

 z Otimização das melhores práticas locais e capaci-
dade de difundi-las para outros contextos; 

 z Compartilhamento das decisões e participação das 
equipes, tanto nas questões operacionais críticas 
quanto nos processos estratégicos; 

 z Adequação dos processos de planejamento, tendo 
em vista o alcance de maior velocidade, flexibili-
dade e controle; 

 z Interesses múltiplos e capacitação multidisciplinar.

Quando o processo decisório se torna participativo, 
estimulando a autonomia das equipes de trabalho, se 
distanciando da gestão verticalizada e focando em visão 
compartilhada, motivação e cultura organizacional, faz 
com que a habilidade de gerenciar esteja, de acordo com 
Bretas e Marques (2009) relacionada a fatores como:

 z Confiança entre as pessoas envolvidas;
 z Mudança dos modelos mentais que condicionam o 

seu comportamento dentro dos velhos paradigmas;
 z Transparência das atividades, regras do jogo e 

desempenho;
 z Métodos de análise e de processamento da informação.

FATORES QUE AFETAM A DECISÃO

Conforme visto, entende-se que o processo deci-
sório está relacionado à capacidade e disponibilida-
de das pessoas processarem informações em tempo 
hábil, contextualizando a tomada de decisão para a 
realidade da empresa. Segundo Burmester (2018), 
estudos apontam que a capacidade de decidir das 
organizações pode ser mais importante do que o 
valor dos ativos que ela possui. O reconhecimento dos 
erros, como fator normal para aquele que toma deci-
são, é um dos primeiros pontos de partida quando se 
estuda o processo decisório porque, de fato, o que se 
busca é minimização dos erros, ao mesmo tempo que 
a diminuição da gravidade dos mesmos.

De acordo com a Harvard Management Update 
(2003), alguns passos podem ser seguidos quando se 
pensa em um processo decisório eficiente:

 z Questionar todo fato anterior; 
 z Pôr à prova todo conhecimento amplamente aceito;
 z Encorajar os outros a desafiar suas ideias;
 z Nunca confiar somente no fato anterior. Embora a 

história se repita, nunca o faz exatamente da mesma 
maneira. Portanto, pode ser uma boa prática não se 
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