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RESUMO 

 

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO FERRAMENTA COMPETITIVA NA 

GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS 

 

AUTORA: Nicolle Andrade Vasconcelos 

ORIENTADOR: Augusto César Vieira dos Santos 

 

 

O planejamento estratégico pode ser utilizado como um processo contínuo de interação da 

empresa com seu ambiente, estabelecendo seus objetivos e identificando suas potencialidades. 

Este estudo analisou a utilização do planejamento estratégico como ferramenta competitiva na 

gestão de pequenas empresas, e por consequência, traçou o perfil e identificou a percepção 

dos gestores, verificou pontos convergentes e divergentes do planejamento estratégico, 

levantou a metodologia aplicada para execução e implementação do planejamento estratégico, 

analisou resultados pós-implementação e os fatores competitivos das empresas pesquisadas. 

Para entender e aprofundar o objetivo desse estudo foi realizada uma pesquisa exploratória, 

em um estudo de múltiplos casos com abordagem qualitativa e, para a obtenção e coleta de 

dados, foi realizada entrevista. Diante desse estudo, identifica-se um importante 

aprofundamento sobre o planejamento estratégico como ferramenta competitiva na gestão de 

pequenas empresas. 

 

Palavras-Chave: Competitividade. Gestão. Pequenas Empresas. Planejamento Estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ABSTRACT 

 

 
STRATEGIC PLANNING AS A COMPETITIVE TOOL IN SMALL BUSINESS 

MANAGEMENT 

 

AUTHOR: Nicolle Andrade Vasconcelos 

ADVISOR: Augusto César Vieira dos Santos 

 

 

Strategic planning can be used as a continuous process of interacting the company with its 

environment, establishing its objectives and identifying its potentialities.This study analyzed 

the use of strategic planning as a competitive tool in the management of small companies and, 

consequently, outlined the profile and identified the managers' perception, verified convergent 

and divergent points of strategic planning, raised the applied methodology for execution and 

implementation of planning Strategic analysis, analyzed post-implementation results and the 

competitive factors of the companies surveyed. In order to understand and deepen the 

objective of this study, an exploratory study was carried out in a multiple case study with a 

qualitative approach and an interview was performed to obtain and collect data. In view of 

this study, we identify an important deepening on strategic planning as a competitive tool in 

the management of small companies. 

 

 

Keywords: Competitiveness. Management. Small Business. Strategic Planning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante das mudanças e exigências que atingem o mercado de trabalho, a competição 

entre as empresas, a rigidez no processo administrativo, criam-se circunstâncias que exigem 

redirecionamento. A competição entre as empresas vem se tornando cada vez mais acirradas e 

as pequenas empresas para sobreviverem no mercado, precisam utilizar da melhor forma os 

seus recursos e habilidades, superar dificuldades e explorar as oportunidades. O planejamento 

estratégico é uma das ferramentas administrativas que vem recebendo muitas críticas quanto à 

dificuldade da implementação, porém, é através dele que é possível ter um modelo de gestão 

eficiente. 

Souza (2007), ressalta que as pequenas empresas encontram, em sua grande maioria, 

na limitação de capital seu principal entrave, assim, enfatiza-se a importância de um adequado 

Planejamento Estratégico antes do início das atividades empresariais. Dessa forma, para que 

uma empresa se torne competitiva no mercado globalizado, ela deve se aperfeiçoar 

continuamente, procurando adaptar seus processos e sua estrutura organizacional à nova 

realidade de constantes mudanças, que podem representar ameaças ou oportunidades para a 

empresa.  

Terence (2002, p.1) afirma que as pequenas empresas apresentam grandes dificuldades 

no processo de elaboração de um planejamento estratégico. Este contexto remete à questão 

das particularidades deste segmento como o pequeno porte das empresas, falta de recursos 

para a contratação de profissionais para suprir a falta de conhecimento administrativo, excesso 

de tarefas operacionais no dia a dia do empresário, centralização de poder, entre outros. 

Segundo Almeida (1994), as pequenas empresas são eficientes no seu dia a dia, mas 

ineficazes nas decisões estratégicas. O autor acredita que com o aumento da competitividade 

através da utilização de um planejamento estratégico eficiente, as pequenas empresas poderão 

até concorrer com as grandes organizações. 

Corrêa e Prochno (1998), confirma que abordagens reativas consomem doses de 

esforço gerencial e recursos que deveriam ser utilizados para a gestão estratégica. Além disso, 

o planejamento estratégico praticamente não é utilizado pelas pequenas empresas, porque as 

metodologias existentes foram desenvolvidas para grandes empresas, e não levam em 

consideração as particularidades das pequenas empresas.   

Para Costa et al., (2005, p. 12), as pequenas empresas são extremamente sensíveis às 

mudanças na economia. A instabilidade da economia brasileira faz com que cada vez seja 
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mais difícil se planejar para o futuro. Devido ao clima de incertezas em que vivem, têm uma 

grande dificuldade em realizar um planejamento estratégico, e, justamente, devido à 

fragilidade da pequena empresa o planejamento estratégico torna-se tão útil.  

A partir da análise de utilização do planejamento estratégico por duas pequenas 

empresas de Construção e Manutenção de Redes de Distribuição, procurou-se identificar e 

analisar as particularidades da pequena empresa no processo estratégico e a eficiência na 

utilização desta ferramenta como diferencial competitivo e fator de sucesso. Estudou-se esse 

tema com o intuito de proporcionar uma orientação aos pequenos empresários que desejam 

utilizar os recursos do planejamento estratégico na gestão de suas empresas, avaliando a real 

eficácia de sua utilização. 

Analisando os avanços da função do Profissional de Secretariado Executivo, pode-se 

inferir que esta profissão se tornou gerencial, considerando os contornos delineados nas 

últimas décadas.  

Diante do exposto, analisando as particularidades das pequenas empresas, questiona-

se: O planejamento estratégico pode ser considerado uma ferramenta de competitividade e 

evolução para as pequenas empresas? 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a utilização do planejamento estratégico como fator competitivo em pequenas 

empresas, identificando as suas particularidades e aplicação. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

  traçar perfil das empresas pesquisadas 

  identificar a percepção dos gestores das empresas entrevistadas a respeito do processo de 

planejamento estratégico 

  verificar pontos convergentes e divergentes do planejamento estratégico das empresas 

pesquisadas 

 levantar a metodologia aplicada para execução e implementação do planejamento 

estratégico nas empresas pesquisadas 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

2.1 ESTRATÉGIA 

A estratégia possui várias definições e, da mesma forma que para o planejamento, a 

maioria delas está relacionada às grandes organizações. Porém, alguns conceitos podem ser 

ajustados também dentro do contexto de pequenos empreendimentos. Segundo Aurélio, 

(1999, p 841), estratégia vem do grego “strategos” e significa a arte do general, isto implica 

na habilidade voltada para o desenvolvimento da percepção, do feeling que cada um possui 

em relação ao objeto de análise.  

Segundo Souza (2007), a opção por uma determinada estratégia não impõe a 

necessidade de uma ação imediata até porque se trata de um ato quase sempre em médio 

prazo e diferencia-se da intuição por ser um processo mais detalhado, criterioso e organizado. 

Definitivamente, as estratégias devem ser ponderadas como processos contínuos; são 

processos imprevisíveis, diretamente relacionados ao binômio criatividade e conhecimento. 

Exigem feedback estratégico permanente e reavaliações sempre que as condições 

preestabelecidas forem modificadas. 

De acordo com Mintzberg (2000), pode ser que não haja uma definição simples de 

estratégia, mas existem algumas áreas gerais de concordância a respeito da natureza da 

estratégia. Assim, a estratégia:  

  diz respeito tanto à organização como ao ambiente;  

  é complexa, pois mesmo considerando que as mudanças remetem a novas circunstâncias 

para a organização, a essência da organização deve permanecer inalterada; 

  afeta uma organização em seu todo;  

  implica em questões de conteúdo e processo;  

  não são determinadas, elas podem diferir entre si;  

  existe em níveis diferentes na organização; e 

  envolve vários aspectos conceituais e analíticos.  

Além disso, pode-se considerar que a estratégia está relacionada à ligação da empresa 

ao seu ambiente interno e externo. Neste contexto, a empresa procura definir e operacionalizar 

ações que maximizem os resultados da interação estabelecida.  
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2.2 PLANEJAMENTO 

Considerando que o planejamento é uma ferramenta de gestão empresarial 

amplamente utilizada pelas empresas, Orlickas (2010, p.37) destaca que “o planejamento visa 

prever e minimizar os inibidores dos resultados e maximizar os facilitadores no processo de 

tomada de decisão, pois permitem que o gestor tome decisões mais assertivas”.  

Segundo, Zdanowicz (1998, p. 3), em linhas gerais, Planejamento diz respeito à 

capacidade de organizar e prever os efeitos de uma série de eventos, atuando assim de forma 

preventiva às possíveis consequências indesejáveis, resultante dos mesmos. 

            Para Stoner e Freeman (1995), planejamento possui dois aspectos básicos para as 

organizações: determinação dos objetivos e escolha dos meios para alcançar esses objetivos. 

O grande benefício do planejamento é a tendência da redução dos efeitos de uma série 

de incertezas em um processo qualquer a ser considerado. Trata de um delineamento, uma 

percepção provável do cenário esperado e os meios para alcançá-lo. A falta de preparo dos 

profissionais responsáveis pela gestão de pequenas empresas conduzem em geral às tomadas 

de decisões de forma empírica, muitas vezes essas decisões são baseadas em preocupações de 

curto prazo dos sócios proprietários da empresa. 

2.2.1 Tipos de Planejamento 

Planejamento Tático – o planejamento tático tem como principal finalidade a 

utilização eficiente dos recursos disponíveis para atingir os objetivos previamente fixados, 

segundo uma estratégia predeterminada, bem como as políticas orientativas para o processo 

decisório da empresa e tem como objetivo aperfeiçoar determinada área de resultado e não a 

empresa como um todo, seguindo a orientação das políticas para processo decisório da 

empresa. (OLIVEIRA, 2007).  

De acordo com Chiavenato (2007), o planejamento tático é a função administrativa 

que determina antecipadamente o que se deve fazer e quais objetivos devem ser alcançadas. O 

planejamento tático se refere ao nível intermediário da organização, ou seja, ao nível dos 

departamentos ou unidades de negócio da empresa e possui as seguintes características:  

  É permanente e contínuo;  

  É sempre voltado para o futuro;  

  Preocupa-se com a racionalidade de tomada de decisão;  

  Seleciona entre as várias alternativas disponíveis uma determinada ação;  
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  É sistêmico;  

  É repetitivo;  

  É uma técnica e alocação de recursos;  

  É uma técnica cíclica;  

  É uma função administrativa que interage dinamicamente com as demais. 

 

Planejamento operacional – o planejamento operacional se preocupa basicamente com 

“o que fazer” e com o “como fazer” no nível em que as tarefas são executadas. Refere-se 

especificamente ás tarefas e operações realizadas no dia a dia no nível operacional. 

(CHIAVENATO, 2007). 185 | V. G. MONTEIRO e F. C. SOARES). De acordo com 

Maximiano (1995), o planejamento operacional tem como definição o trabalho de expor e 

classificar as atividades e recursos utilizados em determinadas tarefas. Tais definições são de 

extrema necessidade para que seja alcançado qualquer objetivo almejado.  

Segundo Oliveira (2007), o processo de planejamento operacional é descrito como a 

formalização, muitas vezes escrita, das regras e diretrizes que o objetivo deve seguir, além é 

claro da metodologia a ser seguida. Sendo assim, o planejamento operacional nada mais é que 

um conjunto de partes iguais do planejamento tático. 

Planejamento estratégico – o planejamento estratégico é o processo administrativo que 

proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela 

empresa, visando aperfeiçoar o grau de interação interna e externamente com o ambiente e 

consequentemente como os diretamente envolvidos (stakeholders), atuando assim de forma 

inovadora, estratégica e tecnologicamente superior. Envolve não somente a formulação de 

objetivo como também metas a serem seguidas para se alcançar tais objetivos almejados 

(OLIVEIRA, 2002).   

Dessa forma, cada um dos planejamentos operacionais deve conter os seguintes 

detalhes: recursos necessários para seu desenvolvimento e implantação, procedimentos 

básicos a serem tomados, produtos ou resultados finais esperados, prazos estabelecidos e 

responsáveis pela sua execução e implantação. 
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2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Na visão de Oliveira (1998), o planejamento estratégico é uma metodologia gerencial 

que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando o melhor grau de 

interação com o ambiente, considerando ainda a capacitação da organização para este 

processo de adequação. Para Stoner e Freeman (1995), o planejamento possui dois aspectos 

básicos, vitais para as organizações: determinação dos objetivos da organização e escolha dos 

meios para alcançar estes objetivos. Vale enfatizar que estes aspectos básicos não podem ser 

encarados como intuitivos, necessitando de métodos, técnicas, planos ou lógica para suportá-

los.  

Almeida diz (2001) que, em linhas gerais, o Planejamento Estratégico pode ser 

didaticamente simplificado para aplicação nas empresas de pequeno porte. São 4 passos ou 

etapas básicas: 1. Definir e alinhar os objetivos e os resultados esperados; 2. Levantamento 

das informações; 3. Tomada de decisões e planos de ações pertinentes a cada ato estratégico; 

4. Buscar total respaldo dos funcionários envolvendo-os no processo decisório e participando-

os por uma comunicação formal.  

As pequenas empresas devem atentar para a importância do adequado levantamento 

dos dados relevantes para as ações a serem implementadas. Uma amostra inadequada 

conduzirá a conclusões inverídicas, o Planejamento Estratégico deve pautar-se 

fundamentalmente por informações confiáveis. Para tal necessita tempo e suficiente para 

transformar informações em decisões, e transcrever os resultados planejados em um plano 

contendo as decisões e as ações a serem executadas. 

Fischmann e Almeida (1991), afirmam que o planejamento estratégico proporciona a 

análise do ambiente de uma organização, cria a consciência das suas oportunidades e 

ameaças, dos seus pontos fortes e fracos, do cumprimento da sua missão e, através desta 

consciência, estabelece o propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar 

as oportunidades e evitar riscos. 

2.3.1 Metodologias que abordam o Planejamento Estratégico 

De forma geral, o planejamento estratégico é realizado nas organizações através de 

uma metodologia.  

Segundo Oliveira (1998), os pontos chaves que as metodologias apresentam são os 

seguintes:  

  Direcionamento de esforços da organização;  
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  Consolidação do entendimento da missão, dos propósitos, da postura estratégica, dos 

objetivos gerais e funcionais, dos desafios, das metas, das políticas e projetos da empresa por 

todos os funcionários da organização;  

  Elaboração do programa de atividades das várias unidades da organização que integram a 

sua estrutura;  

  Estabelecimento de uma agenda de trabalho para um período de tempo que permita a 

empresa se dedicar às prioridades estabelecidas e justificar alterações em sua estratégia.  

Mas, o maior desafio está em construir um modelo que indique um futuro e seja 

flexível, para ser alterado de acordo com as condições do ambiente.  

Mintzberg (2000) afirma que a ideia de que o planejamento estratégico pode ser 

desenvolvido em um processo estruturado e formalizada é uma ilusão, pois o planejamento 

estratégico não é por si só um gerador de estratégias, não garante o seu sucesso, a sua 

implementação e o alcance dos objetivos pré-determinados.  

Assim, devido ao grande número de metodologias apresentadas na literatura, 

destacam-se, a seguir, as metodologias propostas por cinco autores da área de estratégia 

empresarial, que serão sintetizadas em uma metodologia de planejamento estratégico. 

Pode-se avaliar, que a forma e a ordem de apresentação do processo é diferente, mas 

existe consenso quanto às etapas e atividades necessárias ao desenvolvimento.  

Quadro 1 - Etapas das metodologias apresentadas 

 

Fonte: Terence (2002, p.47) 
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2.4 PEQUENAS EMPRESAS 

A principal característica prática de empresas de pequeno porte é o fato de 

dependerem sua sobrevivência e crescimento, na grande maioria absoluta dos casos, de uma 

única pessoa - seu proprietário. Nestes casos, todo o funcionamento da empresa reflete e é 

uma verdadeira extensão da personalidade de uma única pessoa.  

A centralização na tomada de decisões implica em uma supervisão mais direta, 

supervisão cerrada, sobre as atividades da empresa. Neste contexto todas as decisões 

importantes tendem a passar pelas mãos do proprietário, ou deste e seus sócios. Motivos como 

estes, geram uma dificuldade de se considerar planos de longo prazo para a organização, visto 

que as atividades diárias consomem todo o tempo do proprietário-gerente.  

Para Pinheiro (1996), as pequenas empresas são oprimidas no seu dia-a-dia por fatores 

diversos que afetam a sua produtividade e que estão relacionados à sua estrutura 

organizacional, à dinâmica da força de trabalho, à aplicação dos recursos materiais e 

financeiros disponíveis e à inadequação ou falta de utilização de técnicas gerenciais 

adequadas. 

 A classificação das pequenas empresas é uma questão problemática, dada a 

diversidade de critérios, o tamanho das empresas e as suas condições econômicas e 

produtivas.  

No Brasil, vários critérios são utilizados por diferentes instituições públicas e privadas. 

Os critérios para definição do porte da empresa conforme número de funcionários e 

faturamento bruto anual, utilizados atualmente no Brasil, estão representados abaixo: 

Quadro 2 - Classificação das empresas segundo o número de funcionários 

PORTE 

COMÉRCIO E 

SERVIÇOS 

(número de funcionários) 

INDÚSTRIA 

(número de funcionários) 

Microempresa até 09 até 19 

Empresa de Pequeno Porte de 10 a 49 de 20 a 99 

Empresa de Médio Porte  de 50 a 99 de 100 a 499 

Empresa de Grande Porte  mais de 99 mais de 499 

Fonte: SEBRAE (2004) apud Terence (2002). 
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Considerando estas dificuldades, Ducker (1981) apud Terence (2002) alega que a 

estrutura administrativa, especialmente a estrutura da alta administração é o único critério de 

confiança para avaliar o tamanho de uma empresa, afirmando que uma empresa é do tamanho 

da estrutura administrativa que ela necessita. Acrescenta, ainda, que o maior problema das 

pequenas empresas é que, geralmente, são pequenas demais para manter a administração de 

que precisam. Os cargos de cúpula destas empresas exigem uma versatilidade maior que as 

posições correspondentes nas grandes organizações. Pode-se dizer que as empresas 

distinguem-se pelo tamanho, nicho de produto mercado e estágio de desenvolvimento. 

Uma conclusão importante da pesquisa é que a mortalidade das pequenas empresas não 

pode ser atribuída a um único fator. Uma empresa encerra suas atividades devido a um 

conjunto de fatores que, combinados, podem aumentar ou reduzir o risco de seu fechamento. 

Segundo o SEBRAE (2004) apud Terence (2002), para aumentar as chances de sobrevivência 

e sucesso de uma pequena empresa é necessário:  

  Ter alguma experiência prévia no ramo de atividade da empresa;  

  Analisar o mercado de atuação;  

  Planejar suas atividades, principalmente em relação aos fornecedores, aspectos legais do 

negócio e qualificação de mão de obra disponível no mercado;  

  Utilizar ferramentas básicas de administração, procurando aperfeiçoar seus produtos e 

serviços frente às necessidades dos clientes;  

  Ter disponibilidade de capital.  

Assim, a partir dos diversos fatores apresentados pelas pesquisas do SEBRAE (2004) 

apud Terence (2002), pode-se afirmar que a mortalidade das empresas deve-se basicamente a 

certos fatores externos ou conjunturais e aos fatores internos de gestão. 

2.5 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NAS PEQUENAS EMPRESAS 

De acordo com Bortoli Neto (1997), 80% dos problemas apresentados nas pequenas 

empresas são de natureza estratégica e apenas 20% resultam da insuficiência de recursos. 

Independente dos números apresentados acimas, nota-se que há uma grande preocupação 

com aspectos de natureza estratégica para o aumento da competitividade e sobrevivência das 

pequenas empresas. 

É nítido que a utilização do planejamento estratégico no ambiente das pequenas 

empresas, apoiado por um plano de negócio bem estruturado, pode viabilizar a manutenção e 
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prosperidade de um modelo de negócio. Uma das primeiras preocupações diz respeito à 

ponderação do conhecimento por parte dos gestores de pequenas empresas em referência às 

ferramentas e metodologias deste tipo. 

 O planejamento estratégico pode auxiliar o pequeno empreendedor a se concentrar 

nos fatores-chave de sucesso da empresa e em suas prioridades proeminentes. Segundo 

Tiffany e Peterson (1998), a receita e o crescimento das pequenas empresas que possuem 

planos estratégicos são, em média, 50% superiores às empresas que não realizam algum tipo 

de planejamento.  

Por suas limitações inerentes aos moldes dos pequenos modelos de negócio as 

pequenas empresas não devem atuar em várias frentes simultaneamente, necessita assim 

analisar e direcionar estrategicamente suas ações para otimizar os recursos diversos investidos 

(recursos financeiros, tempo, mão de obra, entre outros).  

Neste sentido o papel do planejamento estratégico deve ser o auxílio direto à 

operacionalização da estratégia e de suporte ao modelo de negócio, atuando proativamente 

para o mapeamento de potenciais problemas de cunho estratégico. Convenientemente deve-se 

oferecer a qualificação necessária para tal.  

O Planejamento Estratégico deve ainda focar os recursos e principais ações para a 

consecução dos objetivos e metas da organização, isto principalmente para as pequenas 

empresas pode significar o diferencial entre manter-se prosperando ou enfrentar uma série de 

problemas estruturais. 

Para a análise da utilização do planejamento estratégico empregado nas pequenas 

empresas, consideram-se os critérios de definição da pequena empresa, de forma a buscar 

maior assertividade direcionando o estudo proposto para as empresas desse porte. Esse fator é 

importante, pois as pequenas empresas possuem particularidades decorrentes de sua estrutura, 

formação e outros fatores que influenciam diretamente sua gestão e atuação no mercado. 

Segundo Oliveira (1994) a grande maioria dos pequenos empresários desconhece as 

técnicas administrativas e, consequentemente, o processo de planejamento estratégico. Seu 

tempo é, normalmente, direcionado às tarefas do dia-a-dia, não se dedicando ao planejamento 

de longo e médio prazo. Devido à falta de estrutura (característica estrutural) que permita 

delegar responsabilidades e especializar atividades, o pequeno empresário centraliza poder e 

acaba por acumular várias funções. Assim, a gestão centralizadora do pequeno empresário é 

apresentada como um fator determinante no processo estratégico. 



22 

 

 
 

Nakamura e Escrivão Filho (1998) alegam que a informalidade decorrente de detalhes 

imprecisos pode causar transtornos na comunicação interna de metas e estratégias 

empresariais. Na maioria dos casos, o pequeno empresário não explicita as estratégias 

adotadas pela empresa aos demais funcionários, demonstrando um comportamento que 

enfatiza a subjetividade e intuição em detrimento da formalidade e racionalidade na gestão e 

tomada de decisões.  

Ao pequeno empresário, mais do que recurso falta atitude em buscar informações do 

ambiente, demonstrando uma ausência de consciência da importância destas informações para 

a formulação de uma estratégia competitiva que permita o crescimento ou a sobrevivência de 

uma pequena empresa.  

Faz-se necessário, elaborar um planejamento estratégico abrangente, mas, por sua vez, 

simples e que auxilie a pequena empresa a tornar-se mais competitiva. Assim sendo, mais 

relevante que a metodologia a ser utilizada em pequena empresa está o tratamento das 

características e obstáculos presentes na pequena empresa. 

2.5.1 Particularidades do planejamento estratégico nas pequenas empresas  

As pequenas empresas possuem algumas particularidades que influenciam na sua 

atuação e demandam um processo diferenciado de gestão. Estas particularidades, se bem 

exploradas e administradas, podem ser consideradas uma vantagem competitiva às empresas 

de pequeno porte. (TERENCE, 2002). 

Para tanto, apresenta-se aspectos comportamentais, estruturais e contextuais que 

influem e diferenciam a atuação das pequenas empresas.  

2.5.1.1 Particularidades Comportamentais 

(Tiffany e Peterson, 1998 apud Terence, 2002), afirmam que o tempo do pequeno 

empresário é direcionado às tarefas do dia-a-dia, não se dedicando ao planejamento para os 

próximos dias. 

Segundo (Golde, 1986 apud Terence 2002), é extremamente escasso o tempo que os 

dirigentes dispõem para as atividades de planejamento. Porém, é de extrema importância 

planejar, pois o planejamento estratégico pode alertá-lo sobre os riscos e as oportunidades de 

mercado. 

As particularidades comportamentais estão relacionadas aos aspectos pessoais do 

pequeno empresário, refletindo seus valores, suas ambições, suas ideologias e sua visão. De 

forma geral, referem-se ao conservadorismo e individualismo, à centralização de poder, à 
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tendência ao obsoletismo, à falta de habilidade na gestão do tempo, à utilização da 

improvisação em relação à ação planejada, ao imediatismo de resultado e ao desconhecimento 

da ferramenta (OLIVEIRA, 1994).  

2.5.1.2 Particularidades Estruturais 

Almeida (1994), sobre os fatores determinantes no processo estratégico, mostra que 

devido à falta de estrutura que permita delegar responsabilidades e especializar atividades, o 

pequeno empresário centraliza poder e acaba por acumular várias funções, dentre elas a 

definição, elaboração e implementação da estratégia. 

(Golde, 1986 apud Terence 2002) ressalta que a natureza informal do processo de 

planejamento existente em pequenas empresas aumenta a dificuldade das comunicações 

referentes ao plano. 

Nessa linha de pensamento, (Longenecker et al, 1997) dizem que uma das 

consequências da informalidade nas relações presentes na pequena empresa é a dificuldade no 

processo de informação e comprometimento dos funcionários em relação à sua missão, aos 

seus objetivos, às suas metas e aos seus planos. Na pequena empresa o planejamento deve ter 

a participação de outros funcionários, pois o proprietário dificilmente consegue especificar em 

detalhes o programa de cada departamento. 

As particularidades estruturais referem-se aos aspectos internos decorrentes da 

organização da pequena empresa. Entre as particularidades estruturais estão a informalidade 

das relações, a estrutura organizacional reduzida, a administração não-profissional, a falta de 

recursos e pessoal qualificado, a inadequação ou não utilização das técnicas gerenciais, a falta 

de comprometimento dos funcionários e, consequentemente, de planejamento. (ALMEIDA, 

1994). 

2.5.1.3 Particularidades Contextuais 

As particularidades contextuais referem-se ao ambiente externo da pequena empresa e 

refletem no processo estratégico, mas não são controláveis pela ação individual dos dirigentes 

empresariais. São particularidades contextuais: a carência de informação sobre a evolução do 

mercado e seus produtos, a dificuldade de acesso a processos de treinamento gerencial e a 

dificuldade de acesso a fontes de financiamento para novos projetos (Almeida, 1994; Batalha 

e Demori, 1990; Gimenez, 1998 apud Terence, 2002). 



24 

 

 
 

Segundo (Quezada et al, 1999 apud Terence, 2002), a principal razão para a não 

utilização da metodologia de planejamento estratégico em pequenas empresas é a carência de 

informações. 

2.6 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO FERRAMENTA DE 

COMPETITIVIDADE 

Competitividade pode ser definida, segundo COUTINHO e FERRAZ (1995), como a 

capacidade das empresas em formular e implementar estratégias concorrenciais, que lhes 

permitam conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável no mercado. 

Com as mudanças no ambiente globalizado as empresas devem olhar o futuro e 

aproveitar oportunidades e para isso é necessário haver um planejamento estratégico sério, 

ativo, contínuo e criativo. 

Por esta razão, para se ter uma organização que olhe para o futuro, que aproveite 

oportunidades, que se previna de ameaças e que procure se manter ativa e próspera em um 

mundo globalizado, é necessário haver um planejamento estratégico sério, ativo, contínuo e 

criativo. Caso contrário, a administração estará apenas reagindo ao seu ambiente. 

De acordo com Megginson et al (1986), o planejamento estratégico proporciona 

vantagens para a competitividade das empresas, tais como: 

  Ajuda a administração a adaptar-se às mudanças no ambiente; 

  Auxilia na cristalização de acordos sobre assuntos de importância; 

  Ajuda a estabelecer mais precisamente as responsabilidades; e entre outros. 

Para Oliveira (1991), o planejamento estratégico aumenta o grau de acertos da 

empresa em relação às estratégias a serem adotadas, aos planos de ação que decorrem destas 

estratégias e, finalmente, aos objetivos a serem alcançados por meio destas estratégias. 

Terence (2002), diz que um dos maiores obstáculos das empresas é prever as 

mudanças do mercado e se antecipar a elas. Diante deste constante nível de incerteza, cada 

vez mais as empresas se remetem à necessidade de terem um planejamento estratégico.  

De acordo com Tiffany e Peterson (1999), o planejamento estratégico é uma 

ferramenta que fornece à organização uma visão do futuro, aumentando a probabilidade de 

uma empresa aproveitar as oportunidades e explorar suas potencialidades. O planejamento 

estratégico implica numa visão do futuro, através da qual a empresa analisa o segmento de sua 
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atuação, o mercado, os concorrentes, os produtos e serviços oferecidos, o valor a ser 

estipulado ao cliente, as vantagens a longo prazo e a lucratividade, entre outros aspectos.  

Segundo Almeida (1994), para ser competitiva, a estratégia da pequena empresa não 

deve ser restrita apenas a si própria, mas abranger concorrentes, fornecedores e clientes. 

Para que uma organização olhe para o futuro, aproveite as oportunidades, se previna 

das ameaças e se mantenha ativa e próspera em um mercado é necessário que ela tenha um 

planejamento estratégico ativo, contínuo e criativo. Caso contrário, a administração desta 

empresa estará apenas reagindo ao seu ambiente.  

A formulação de estratégias nas pequenas empresas é uma ferramenta simples e 

poderosa para melhorar a competitividade deste segmento, pois proporciona um aumento na 

produtividade, ao mesmo tempo em que as análises desenvolvidas possibilitam novos 

negócios (QUEZADA et al., 1999).   

Por todas estas razões, é importante que os administradores das pequenas empresas 

percebam que o planejamento estratégico não precisa e nem deve ser caro, complexo, 

quantitativo ou mesmo muito formal, podendo ser realizado em escala modesta, com a 

participação de funcionários e concentrando-se apenas nos passos que interessam às 

necessidades de suas respectivas organizações.  

Diante das questões apresentadas sobre o planejamento estratégico nas pequenas 

empresas e dos elementos essenciais a um planejamento bem realizado, tem-se a dificuldade 

de aliar as limitações e particularidades da pequena empresa à realização de um planejamento 

estratégico que seja simples, apresente resultados práticos e a auxilie a tornar-se mais 

competitiva. Portanto, é totalmente relevante o estudo das características e dos obstáculos 

presentes no planejamento estratégico das pequenas empresas.  

Através de uma análise crítica, podemos notar que a grande questão para o aumento da 

competitividade e sobrevivência das pequenas empresas se relaciona à estratégia. 

2.6.1 Fatores internos que influenciam a competitividade 

Fatores internos são aspectos decorrentes da estrutura organizacional. De acordo com 

COUTINHO E FERRAZ (1995), aos fatores internos que influenciam a competitividade da 

empresa são aqueles que estão sob a sua esfera de decisão, incluindo os aspectos inerentes a 

estratégica e gestão, capacitação para inovação, capacitação produtiva e recursos humanos.  

Esses fatores podem ser subdivididos em fatores positivos e negativos que influenciam a 

competitividade. 
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Segundo Pinheiro (1996), os fatores positivos na pequena empresa são a prática 

empresarial, a estrutura organizacional enxuta, a cultura da organização, a postura estratégica, 

o nível de tecnologia empregado, a capacidade inovadora e a tática competitiva. A autor 

destaca ainda a criatividade e o talento do pequeno empresário, a capacidade de adaptação as 

flutuações do mercado, a flexibilidade estrutural administrativa, os baixos custos indiretos, 

entre outros.  

A sobrevivência das empresas como um todo, significa cada vez mais aprender a 

aprender, ou seja, tornar-se uma empresa inteligente, ágil e adaptativa.  

Nesse ponto, a pequena empresa apresenta-se com uma vantagem: a de poder reagir 

rapidamente as constantes mudanças na realidade empresarial (KRUGLIANSKAS, 1996). 

Por outro lado, os fatores internos que influenciam negativamente a competitividade da 

empresa são relacionados a falha na gestão, falta de controle, atraso em decisões e ausência de 

flexibilidade. (SEBRAE, 2012). 

Para Pinheiro (1996), as pequenas empresas são oprimidas no seu dia a dia por fatores 

que afetam diretamente a sua produtividade e que estão relacionadas a aplicação dos recursos 

materiais e financeiros disponíveis e a inadequação ou falta de utilização de técnicas 

gerenciais fundamentais. 

2.6.2 Fatores externos que influenciam a competitividade 

Os fatores externos que influenciam a competitividade das pequenas empresas são 

aspectos que não encontra-se sob a gestão do pequeno empresário, e sim no mundo 

corporativo. 

Os principais fatores externos que influenciam sobre a viabilidade ou crescimento de 

pequenas empresas são, entre outros, condições econômicas favoráveis, estrutura de negócios, 

condições de mercado favoráveis, regularização, clientes e fornecedores. (Terence, 2002). 

De acordo com Gimenez (1988), entre os fatores externos, que influenciam a 

competitividades das empresas de pequeno porte, estão a carência de informação sobre a 

evolução do mercado de seus produtos, o difícil acesso a fonte de financiamento, bem como 

as dificuldades em atender as exigências de garantias reais. 

Os fatores citados exercem influenciam nas pequenas, médias e grandes empresas, no 

entanto, devido a sua fragilidade, as pequenas empresas encontram-se mais vulneráveis em 

recebê-los. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

Para entender o objetivo deste estudo, foi realizada uma pesquisa descritiva, que 

segundo Gil (2008) tem por objetivo descrever as características de uma população, de um 

fenômeno ou de uma experiência. Esse tipo de pesquisa estabelece relação entre as variáveis 

no objeto de estudo analisado.  

 Tratou-se de um estudo de múltiplos casos, realizados em duas empresas, que 

segundo Yin (2001) a utilização do estudo de caso é feita em muitas situações para contribuir 

com o conhecimento que temos dos fenômenos individuais, organizacionais sociais, políticos, 

podendo ser causais, exploratórios ou descritivos.  

A pesquisa utilizou-se de uma abordagem qualitativa, a qual proporciona a 

compreensão essencial da linguagem, dos valores e das percepções das pessoas, permitindo, 

assim, uma interpretação adequada das informações (MALHOTRA, 2001). Além disso, na 

pesquisa qualitativa, o pesquisador é o instrumento-chave, o ambiente é a fonte direta dos 

dados, não requer o uso de técnicas e métodos estatísticos, tem caráter descritivo, o resultado 

não é o foco da abordagem, mas sim o processo e seu significado, ou seja, o principal objetivo 

é a interpretação do fenômeno objeto de estudo. (GODOY, 1995). 

Para o obtenção e coleta de dados, segundo Yin (2005), existem seis fontes de 

evidência utilizadas geralmente nos estudos de casos, as quais são documentação, registro em 

arquivo, entrevistas, observações diretas, observação do participante e artefatos físicos. A 

escolhida para essa pesquisa foi a entrevista estruturada e foram realizadas em junho de 

2016. 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

Os sujeitos dessa pesquisa foram os proprietários das duas empresas entrevistadas, que 

atuam no âmbito da construção e manutenção de redes de distribuição de energia. Essas 

empresas foram escolhidas devido as particularidades referentes ao planejamento estratégico. 
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3.3 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

A técnica de estudo de caso foi utilizada para que se pudesse analisar a situação das 

duas empresas. O setor de serviço a ser estudado é o segmento eletricidade, aqui 

representados por duas empresas de Construção e Manutenção de Redes de Distribuição de 

Energia.  

A primeira empresa funciona de 2011 a atualmente, e a segunda foi fechada com 

menos de dois anos de funcionamento. Ambas foram avaliadas e comparadas, segundo os 

dados levantados, na tentativa de localizar pontos divergentes que foram fundamentais para o 

sucesso ou fracasso da empresa.  

A coleta de dados foi por meio das entrevistas, realizadas junto a um dos proprietários 

de cada empresa, através de questões previamente escritas e baseadas no roteiro de entrevista. 

Sua análise foi por base de interpretação da autora em avaliar as respostas e compará-las 

investigando e contextualizando com os objetivos do estudo. 

 Apresentaremos uma caracterização geral das empresas segundo informações 

coletadas durante a entrevista com um dos proprietários de cada empresa. Em seguida serão 

expostos todos os aspectos levantados a partir do depoimento dos entrevistados. 

Após a exposição de dados foi realizada uma análise comparativa das empresas. Com 

relação a empresa extinta, será feita uma análise dos motivos que levaram ao fechamento da 

mesma e avaliação para comprovar se a implantação do planejamento estratégico teria feito a 

empresa sobreviver. 

As empresas participantes deste estudo serão identificadas como empresa Alfa e 

empresa Beta, a fim de manter a confidencialidade do estudo. 
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Quadro 3 – Aspectos e Evidências da Análise 

ASPECTOS EVIDÊNCIAS 

PERFIL 

 Nível de escolaridade do entrevistado 

 Profissão do entrevistado 

 Cargo que ocupa na empresa 

 Data de fundação da empresa 

 Estrutura física da empresa 

 Estrutura organizacional da empresa 

 Visão da empresa 

 Missão da empresa 

 Público alvo da empresa 

 Investimento e faturamento anual da empresa 

 

AMBIENTE 

INTERNO 

 Particularidades comportamentais, estruturais e contextuais 

da empresa. 

 Metodologia aplicada para a execução, implementação e 

acompanhamento do planejamento estratégico da empresa. 

 Processo de planejamento estratégico com o intuito de definir 

um plano de ação de médio e longo prazo.  

 Resultados pós implementação do planejamento estratégico 

na empresa. 

AMBIENTE 

EXTERNO 

 Principal concorrência no segmento de negócios que a 

empresa atua. 

 Sensibilidade das pequenas empresas às mudanças na 

economia.  

 Estratégias utilizadas para que a empresa sobreviva a um 

mercado altamente competitivo. 

 Ameaças e oportunidades encontradas no mercado em que a 

empresa atua. 

AMEAÇAS 

 Principais dificuldades na implementação do planejamento 

estratégico na empresa. 

 Planejamento estratégico como ferramenta de 

competitividade na empresa. 

 Pequenas empresas eficientes no seu dia a dia e ineficazes em 

algumas decisões estratégicas.  

 Fatores internos e externos que impactam no planejamento 

estratégico da empresa. 

OPORTUNIDADES 

 Etapas do planejamento estratégico. 

 Percepção sobre planejamento estratégico. 

 Ideia de implantação do planejamento estratégico na empresa. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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O Roteiro de Entrevista está estruturado da seguinte forma: 

Perfil: foi analisado o nível de escolaridade do entrevistado, a profissão do entrevistado, 

cargo que ocupa na empresa, data de fundação da empresa, estrutura física da empresa, 

estrutura organizacional da organizacional, visão missão, público alvo, investimento e 

faturamento anual da empresa. 

Ambiente Interno: foi analisado as particularidades comportamentais, estruturais e 

contextuais da empresa, qual a metodologia aplicada para a execução, implementação e 

acompanhamento do planejamento estratégico na empresa, o tipo de plano de ação utilizado 

pela empresa e quais os resultados pós implementação do planejamento estratégico na 

empresa. 

Ambiente Externo: foi analisado qual a principal concorrência no segmento de negócios que 

a empresa atua, se a mudança na economia impactou no planejamento estratégico de sua 

empresa, quais as estratégias utilizadas para que a empresa esteja sobrevivendo em um 

mercado altamente competitivo e quais ameaças e oportunidades encontradas no mercado em 

que a empresa atua. 

Ameaças: foi analisada quais as principais dificuldades na implementação do planejamento 

estratégico na empresa, se o planejamento estratégico é considerado uma ferramenta de 

competitividade na empresa, a eficácia da empresa em algumas decisões estratégicas e quais 

os principais fatores internos e externos que impactam no planejamento estratégico da 

empresa. 

Oportunidades: foi analisado se o gestor conhece as etapas do planejamento estratégico, qual 

sua percepção sobre o planejamento estratégico e o que levou a fazer o planejamento 

estratégico na empresa. 



31 

 

 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 QUANTO AO PERFIL DAS EMPRESAS 

4.1.1 Empresa Alfa 

A Empresa Alfa foi fundada em 2011, através da sociedade de dois profissionais que 

prestam serviço há mais de 20 anos na área de construção e manutenção de redes de 

distribuição. Com esta empresa há 5 anos, prestam serviços e tem como público alvo, com 

exclusividade, uma determinada Distribuidora de Energia de Sergipe.  

O entrevistado da empresa é um dos sócios administradores e possui 3º grau completo, 

com graduação em Engenharia Elétrica.  

A missão da empresa é suprir com as melhores práticas e técnicas nas áreas de 

construção e manutenção de rede de distribuição à uma determinada Distribuidora de Energia 

de Sergipe e a visão é ampliar e ser líder do mercado de construção e manutenção de redes de 

distribuição aumentando continuamente a participação de mercado e qualificação dos serviços 

para uma determinada Distribuidora de Energia de Sergipe.  

A estrutura física da empresa é composta por duas regionais, contendo ao todo 32 

funcionários. A primeira regional, localizada em Itabaiana, acomoda o escritório 

administrativo, galpões, alojamentos e copa. A segunda regional, localizada em Lagarto 

acomoda galpões, alojamento e copa por se tratar de uma base apenas operacional. Essa 

definição de duas regionais faz parte de um projeto defendido e aplicado pela empresa 

receptora do serviço prestado, a fim de minimizar despesa e maximizar lucro.  

A estrutura organizacional da empresa é composta pela Diretoria Técnica/Operacional, 

Diretoria Financeira, Assessoria Contábil, Assessoria Jurídica, Departamento de Transportes, 

Departamento de Segurança do Trabalho, Departamento de Almoxarifado e Departamento de 

Alimentação. 

A empresa tem faturamento anual de 3 milhões e 600 mil, aplicando o sistema 

simplificado, pois, acima desse valor, o ideal é aplicar o lucro real ou presumido, seguindo 

essa lógica, a empresa já está procurando analisar a possibilidade de começar a faturar pelo 

lucro real ou presumido, fazendo um balanço para ver a viabilidade do negócio e não ser 

surpreendido financeiramente. 
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4.1.2 Empresa Beta 

A Empresa Beta foi fundada em 2013, e fechada em 2015, por um técnico em 

eletrotécnica, que tornou-se o administrador da empresa, através da necessidade de continuar 

trabalhando, após aposentar-se de uma determinada Distribuidora de Energia de Sergipe 

também em 2013, onde trabalhava como eletricista de linha viva.  

Por ter trabalhado na área, investiu todo o dinheiro recebido pela aposentadoria, em 

uma prestadora de serviço na área de manutenção e construção de redes de distribuição que 

tinha como público alvo Distribuidoras de Energia.  

A estrutura física era formada por um galpão que servia de apoio administrativo e 

garagem para os caminhões. Já a estrutura organizacional era composta pelo administrador, 

quatro técnicos e nove eletricistas. 

A empresa faturava cerca de 60.000 por ano e devido a uma receita escassa, não 

conseguia atender as demandas que a contratante definia. Ao perceber dificuldades 

financeiras constantes, o administrador passou a ser orientado por um gerente da Distribuidora 

de Energia que antigamente trabalhava. 

A pesquisadora obteve dificuldade em extrair mais informações referentes a Empresa 

Beta. 

Quadro 4 - Evidências do Perfil Empresa Alfa e Empresa Beta 

Perfil EMPRESA ALFA EMPRESA BETA 

Perfil do Entrevistado Graduação em 

Engenharia Elétrica 

Curso Técnico em Eletrotécnica 

Área de Atuação Manutenção e 

Construção de Linha de 

Distribuição 

Manutenção e Construção de Linha 

de Distribuição 

Tempo de Empresa 5 anos 2 anos 

Faturamento 3 milhões e 600 mil 60.000 

Estrutura 

Física/Organizacional 

Possui/Bem definida Possui/ Pouco definida 

Fonte: Dados da pesquisa. 

4.2 QUANTO AO AMBIENTE INTERNO 

4.2.1 Empresa Alfa 

Segundo Terence (2002), as pequenas empresas possuem algumas particularidades que 

influenciam na sua atuação e demandam um processo diferenciado de gestão. Estas 
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particularidades, se bem exploradas e administradas, podem ser consideradas uma vantagem 

competitiva às empresas de pequeno porte. 

Seguindo a afirmação do autor citado, foi questionado sobre as particularidades 

comportamentais, estruturais e contextuais da empresa. 

“Não tenho conhecimento sobre o que vem a ser essas 

particularidades comportamentais, estruturais e contextuais.” 
(ENTREVISTADO EMPRESA ALFA) 

Segundo Oliveira (1998), os pontos chaves que todas as metodologias apresentam são 

os seguintes: direcionamento de esforços da organização, consolidação do entendimento da 

missão, elaboração do programa de atividades das várias unidades da organização que 

integram a sua estrutura e estabelecimento de uma agenda de trabalho para um período de 

tempo que permita a empresa se dedicar às prioridades estabelecidas e justificar alterações em 

sua estratégia. Seguindo a afirmação do autor, foi questionado sobre qual a metodologia 

aplicada para execução, implementação e funcionamento do Planejamento Estratégico na 

empresa. 

“Como metodologia, utilizamos reuniões de indicadores realizadas 

pelos gestores, periodicamente, em parceria com a assessoria 

jurídica e assessoria contábil, com base em análises de pontos fracos 

e fortes, ameaças e oportunidades, para estudar os resultados 

apurados no planejamento e na execução dos serviços.” 
(ENTREVISTADO EMPRESA ALFA) 

 

De acordo com o que foi levantado, identifica-se que a Empresa Alfa não possui uma 

metodologia definida, baseada nos cinco tipos abordados no referencial teórico. 

Ainda assim, Mintzberg (2000) afirma que a ideia de que o planejamento estratégico 

pode ser desenvolvido em um processo estruturado e formalizada é uma ilusão, pois o 

planejamento estratégico não é por si só um gerador de estratégias, não garante o seu sucesso, 

a sua implementação e o alcance dos objetivos pré-determinados.  

Segundo Zago (2002) a administração do Plano de Ação corresponde a um aspecto de 

vital importância para o sucesso do planejamento estratégico, podendo ser ele de curto, médio 

e longo prazo. Seguindo a afirmação do autor, foi perguntado sobre qual tipo de plano de ação 

a empresa utiliza.  

“A empresa utiliza o plano de ação a médio prazo, em função da 

duração dos contratos. Contratos de dois três anos você tem que ser 

rápido nas tomadas de decisões e se adequar ao solicitado.” 

(ENTREVISTADO EMPRESA ALFA) 

 

PAIVA, LEBRE, PINHEIRO (2010) o planejamento estratégico faz com que os 

administradores ou gerentes cumpram melhor o seu papel, fortaleçam o trabalho em equipe, 
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fazendo com que a organização aumente sua capacidade, através da mobilização dos esforços 

para consecução dos objetivos compartilhados. Seguindo a afirmação do autor, foi perguntado 

quais os resultados pós implementação do Planejamento Estratégico na empresa. 

“A capacitação da mão de obra, a capacitação de gestores, surgir 

tempo pra gerir a empresa, porque como a gente vem de uma base 

muito operacional a gente demandou muito tempo, na redistribuição 

de tarefas então por questão de gestão, começou a surgir um tempo 

em função desse planejamento estratégico, alocando pessoas, 

redistribuindo funções.” (ENTREVISTADO EMPRESA 

ALFA) 

 

4.2.2 Empresa Beta 

Perguntado sobre as particularidades comportamentais, estruturais e contextuais da sua 

empresa, o entrevistado da empresa Beta afirmou não ter conhecimento do que podem ser 

essas particularidades. 

Perguntado sobre qual a metodologia aplicada para execução, implementação e 

acompanhamento do planejamento estratégico na empresa, o entrevistado respondeu: 

“A empresa não possuia um planejamento estratégico, diria que o 

planejamento é feito através das contas que faço com o dinheiro que  

entra dos serviços executados.” (ENTREVISTADO 

EMPRESA BETA) 
 

Perguntado se a empresa utilizada plano de ação de médio ou longo prazo, o 

entrevistado da empresa Beta respondeu que a não tinha plano de ação. 

Perguntado quais os resultados pós implementação do planejamento estratégico na 

empresa Beta, o entrevistado responder que não tinha planejamento. 

Quadro 5 – Evidências do Ambiente Interno da Empresa Alfa e Empresa Beta 

Ambiente Interno EMPRESA ALFA EMPRESA BETA 

Particularidades  Não conhece Não conhece 

Metodologia Utiliza Não utiliza 

Plano de Ação Médio Prazo Não possui 

Resultados  Capacitação  Negativo 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.3 QUANTO AO AMBIENTE EXTERNO 

4.3.1 Empresa Alfa 

Para que uma empresa possa se tornar competitiva no mercado, ela deve se aperfeiçoar 

continuamente, sendo assim, o planejamento estratégico é uma importante ferramenta que 
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auxilia a empresa na tomada de decisão (COSTA et al., 2005). De acordo com a afirmação do 

autor, foi perguntado qual a principal concorrência no segmento de negócio que a empresa 

atua. 

“Mercado em geral, a política não deixa de ser concorrente.” 
(ENTREVISTADO EMPRESA ALFA) 

 

Para Costa et al., (2005, p. 12) as micros e pequenas empresas são extremamente 

sensíveis às mudanças na economia, pois a instabilidade da economia brasileira, faz com que, 

cada vez seja mais difícil se planejar para o futuro. Perguntado se a Empresa Alfa sentiu esse 

impacto, foi respondido: 

“Sim. Aí tem a diminuição de receita, tem a redução no quadro 

funcional, e a procura não para de bater no RH da empresa, pessoas 

oferecendo mão de obra, fornecedores que não teve contato batendo 

na porta, tudo isso.” (ENTREVISTADO EMPRESA ALFA) 

 

Segundo (Sampaio 2004), o planejamento estratégico é um processo através do qual a 

empresa se mobiliza para atingir o sucesso e construir seu futuro, por meio de um 

comportamento proativo, antecipando-se e prevendo eventuais acontecimentos do mercado, 

considerando seu ambiente atual e futuro. Com base na afirmação do autor, foi perguntado 

sobre quais as estratégias utilizadas para que a empresa esteja sobrevivendo no mercado 

altamente competitivo. 

 “A proatividade é o que diferencia a mão de obra da empresa, 

sabendo separar diferenciar proatividade, exploração de mão de obra 

e desvio de função.” (ENTREVISTADO EMPRESA 

ALFA) 

 

As oportunidades, para Oliveira (2001), são as condições decorrentes de variáveis 

externas e não controláveis pela organização que podem criar circunstâncias favoráveis ao 

desempenho da missão institucional, desde que haja meios e interesse de usufruí-las. Já as 

ameaças, segundo esse autor, são condições decorrentes de variáveis externas e não 

controláveis, que podem criar circunstâncias desfavoráveis ao desempenho da missão 

institucional da organização. Perguntado sobre quais as ameaças e as oportunidades 

encontradas no mercado que a sua empresa atua, e entrevistado respondeu que:  

“A ameaça é o risco da exclusividade. O que fazer pra diminuir esse 

risco prestar um bom trabalho, bom relacionamento, parecia forte 

com a energia; e o porque da exclusividade, ela é boa pagadora, ela 

tem parceria forte com os terceirados, compromisso, no segmento 

sociedade, ambiental. E as oportunidades são aberturas dos leques, é 

você prestar serviço em Sergipe, há seis sete meses atrás o pessoal 

da Paraíba nos fez carta convite no momento não deu em função do 

planejamento mesmo questão de viabilização financeira da empresa. 

Crescer com solidez. Aqui mesmo nós começamos com iluminação 
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pública em 2011, disso pegamos construção e manutenção, agora 

poda. Então essa cadeia de leques que a gente enxerga que são 

oportunidades se trabalharmos com seriedade e compromisso e 

mantendo o planejamento estratégico.” (ENTREVISTADO 

EMPRESA ALFA) 

4.3.2 Empresa Beta 

Perguntado qual a principal concorrência no segmento de negócios que a empresa 

atua, o entrevistado da empresa Beta afirmou que são outras empresas de manutenção e 

construção de redes de distribuição. 

 

As pequenas empresas são extremamente sensíveis às mudanças na economia. 

Perguntado se em algum momento você sentiu esse impacto no planejamento estratégico da 

empresa, o entrevistado respondeu que: 

“Senti sem me surpreender. Como a situação da empresa não vinha 

bem, qualquer tempestade derruba. Além das dificuldades das 

mudanças da economia, tive dificuldades internamente.” 

(ENTREVISTADO EMPRESA BETA) 

Perguntado quais as estratégias utilizadas para que a empresa esteja sobrevivendo em 

um mercado altamente competitivo, o entrevistado respondeu que a empresa não sobreviveu e 

perdeu a vaga para outras duas empresas que prestam serviço até hoje. 

Perguntado sobre quais ameaças e quais oportunidades encontradas no mercado em 

que a empresa atua o entrevistado afirmou que a ameaça foi a falta de planejamento e a 

oportunidade é atuar em grandes distribuidoras em Sergipe e outros estados. 

Quadro 6 – Evidências do Ambiente Externo da Empresa Alfa e Empresa Beta 

Ambiente Externo EMPRESA ALFA EMPRESA BETA 

Concorrência  Mercado em geral Empresas do mesmo segmento 

Mudanças na Economia Diminuição de receita e 

pessoal 

Totalmente impactada 

Estratégias de 

Sobrevivência 

Proatividade Não possuiu 

Oportunidades e Ameaças Exclusividade/Conhecimento Falta de planejamento 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.4 QUANTO AS AMEAÇAS 

4.4.1 Empresa Alfa 

De acordo com Uchoa (2012), as principais dificuldades para implantação do 

Planejamento Estratégico são as tendências às rotinas, planos incompletos, falta de 

comprometimento do quadro pessoal. Com base na afirmação do autor, foi perguntado quais 

as principais dificuldades na implementação do Planejamento Estratégico na empresa e o 

entrevistado respondeu que principalmente o tempo, recursos e pessoal. 

Megginson et al (1986), afirma que o planejamento estratégico proporciona vantagens 

para a competitividade das empresas. Quando perguntado se o Planejamento Estratégico é 

considerado uma ferramenta de competitividade na sua empresa, o entrevistado afirmou 

positivamente, justificando que não tem como se manter no mercado sem monitorar as 

ameaças. 

Almeida (1994) salienta que as pequenas empresas são eficientes no seu dia-a-dia, mas 

ineficazes nas decisões estratégicas. Perguntado sobre a afirmação, o entrevistado afirmou: 

“Devido a ocorrência de situações não previstas no mercado, 

ocasionadas em parte pela política governamental, a empresa Alfa se 

enquadra na afirmação.” 

(ENTREVISTADO EMPRESA ALFA) 

 

Segundo Oliveira (2007), a análise interna tem como objetivo colocar em foco as 

deficiências e qualidades de uma empresa e as análises externas são todos os elementos que 

influenciam para as operações da mesma. Questionado sobre quais os principais fatores 

internos e externos que impactam no Planejamento Estratégico da empresa, o entrevistado 

respondeu que:  

“O principal fator interno é o corpo funcional, pois cada cabeça é um 

mundo e por mais que você capacite, oriente, mas sempre acaba 

dando um trabalho principalmente quando não da certo você 

demanda um tempo com aquele colaborador e em curto tempo ele se 

desligar. E externo, a política governamental, impacta diretamente 

no nosso cenário, nós prestamos serviço exclusivamente para uma 

Distribuidora de Energia de Sergipe e pela experiência que temos no 

decorrer desses anos, a gente identifica que boa parte da receita 

dessa distribuidora vem do governo federal, afunila no governo, 

afunila, pra distribuidora e para nós. Pelas reuniões de pacto de 

segurança que a distribuidora promove é nítido, há dois três anos 

atrás era 16 prestadores só dentro da área de construção, hoje 

participam quatro.” (ENTREVISTADO EMPRESA ALFA) 
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4.4.2 Empresa Beta 

Perguntado sobre quais as principais dificuldades na implementação do planejamento 

estratégico na empresa, o entrevistado afirmou que o escasso recurso financeiro e 

conhecimento na área de gestão foram os principais. 

Perguntado se o planejamento estratégico é considerado uma ferramenta de 

competitividade na sua empresa, o entrevistado respondeu: 

“Não, talvez se eu tivesse conhecimento mais na área administrativa 

de fato e não só conhecimento técnico, a empresa poderia estar 

funcionando até hoje.” (ENTREVISTADO EMPRESA 

BETA) 

Perguntado sobre quais os principais fatores internos e externos que impactam no 

planejamento estratégico da sua empresa, o entrevistado respondeu: 

“Interno foi falta de equipe, falta de controle, falta de recurso, 

externo eu não sei. Acho que se não tivesse os fatores internos não 

ocasionava os externos.” (ENTREVISTADO EMPRESA 

BETA) 

As pequenas empresas são consideradas eficientes no seu dia a dia, mas são ineficazes 

em algumas decisões estratégicas. Perguntado se a empresa se enquadra nessa definição, o 

entrevistado afirmou que a empresa não possuía decisão estratégica. 

Quadro 7 – Evidências das Ameaças da Empresa Alfa e Empresa Beta 

Ameaças EMPRESA ALFA EMPRESA BETA 

Dificuldades  Recursos pessoal e 

financeiro 

Recurso financeiro 

Planejamento Estratégico 

como ferramenta 

competitiva 

Sim Não 

Eficiência/Ineficácia Dia a dia/Decisões Não possuiu 

Fatores Internos e Externos Pessoal/Política Equipe/Recursos 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.5 QUANTO AS OPORTUNIDADES 

4.5.1 Empresa Alfa 

Segundo Alday (2000), o Planejamento Estratégico consiste em cinco etapas: executar, 

estabelecer, formular, implementar e controlar a estratégia organizacional. Quando 

perguntado se conhece as etapas do Planejamento Estratégico o entrevistado afirmou 

positivamente e definiu as seguintes etapas:  
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“Planejar, executar, analisar e controlar os resultados e frisou que 

apenas em meados de 2013, dois anos após fundarem a empresa, foi 

que se identificou com a necessidade de estudar o planejamento, 

através de um convite por parte do Setor de Contratos da 

Distribuidora de Energia em Sergipe que a empresa presta serviço 

com exclusividade, para trabalharem com ideias conjuntas.” 

(ENTREVISTADO EMPRESA ALFA) 

 

Para compreender o planejamento estratégico é necessário examinar com precisão a 

estrutura organizacional da empresa, objeto do estudo, e que normalmente se divide em três 

níveis: alta administração, unidades de negócios da empresa e produto. Dessa maneira, é 

função da alta administração elaborar e desenvolver o planejamento estratégico para levar a 

empresa a um futuro promissor e rentável; (BARBOSA e BRONDANI, 2005). Perguntado 

sobre a percepção que tinha sobre o Planejamento Estratégico, o entrevistado afirmou: 

“Vou fazer uma anedota que uma empresa sem Planejamento 

Estratégico é como ”soltar um barco em alto mar, sem capitão e sem 

um leme” reforçando que o planejamento estratégico norteia a 

empresa e é inviável mantê-la sem o mesmo, seja qual for o seu 

porte.” (ENTREVISTADO EMPRESA ALFA) 

 

(BARBOSA, BRONDANI, 2005) dizem que uma organização que não tiver uma 

estratégia definida acabará fazendo parte da estratégia de outrem. Perguntado o que levou a 

fazer o Planejamento Estratégico na empresa Alfa, o entrevistado respondeu que a 

necessidade contínua de direcionar o negócio e monitorar, pra não ser pego de surpresa mais 

na frente. 

 4.5.2 Empresa Beta 

Perguntado se conhece as etapas do planejamento estratégico, o entrevistado 

respondeu que não, não tenho conhecimento. 

Perguntado sobre qual a sua percepção sobre planejamento estratégico, o entrevistado 

respondeu que primeiramente planejar o que vai ser feito, colocar em prática, mas tem que ter 

muito conhecimento na área de gestão. 

Perguntado sobre o que te levou a fazer o planejamento estratégico na empresa, o 

entrevistado respondeu que não fez planejamento estratégico. 

Baseada nas respostas acima, pode-se afirmar, segundo Miglioli (2006)  que o 

dirigente da pequena empresa acaba guiando-se mais pela sua sensibilidade do que pela 

técnica administrativa.  
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Quadro 8 – Evidências das Oportunidades da Empresa Alfa e Empresa Beta 

Oportunidades EMPRESA ALFA EMPRESA BETA 

Etapas do Planejamento 

Estratégico 

 Conhece/Possui Não conhece/Não Possui 

Percepção do Planejamento 

Estratégico 

Norteia a empresa Planejar e praticar 

O que levou a fazer o 

Planejamento Estratégico 

Necessidade de 

direcionar 

Não possuiu 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na Empresa Alfa, observou-se que se trata de uma empresa sólida em sua estrutura 

física e organizacional, possui missão e visão definidas e aplicadas, o sócio administrador 

entrevistado possui graduação na área de engenharia, além de conhecimento técnico, apesar 

de em cinco anos de existência, apenas com dois anos o planejamento estratégico ter sido 

aplicado. 

Na Empresa Beta, observou-se que se tratou de uma empresa instável, sem estrutura 

física e organizacional bem definida, ausência de missão e visão, ausência de conhecimento 

para gerir um negócio e principalmente a falta de um planejamento estratégico.  Foi uma 

empresa fundada com recursos proveniente da aposentadoria do administrador, que possuía 

nível médio completo como técnico em eletrotécnica e não possuía uma equipe administrativa 

para auxiliar nos processos do dia a dia. As receitas, não eram controladas e o preço do 

serviço muito pouco orçado.  

Observou-se que o entrevistado da empresa Alfa não tem conhecimento sobre 

particularidades comportamentais, estruturais e contextuais do planejamento estratégico, o 

que não quer dizer que a empresa não possui. No decorrer da entrevista foi possível perceber 

que a empresa possui todas as particularidades.  

Abordado sobre qual a metodologia aplicada para implementação, execução e 

funcionamento do Planejamento Estratégico na empresa, identifica-se que a Empresa Alfa não 

possui uma metodologia definida, baseada nos cinco tipos abordados no referencial teórico, 

mas, ainda assim, possui controle no plano de ação executado, a empresa utilizada o plano de 

ação a médio prazo, em função da duração dos contratos.  

Após a implementação do Planejamento Estratégico, os resultados principais foram a 

capacitação da mão de obra, a capacitação de gestores, tempo para gerir, alocação de pessoas, 

redistribuição de funções. 

Já o entrevistado da empresa Beta não tem conhecimento sobre particularidades 

comportamentais, estruturais e contextuais do planejamento estratégico, e a empresa não 

possuía essas particularidades bem definidas. 
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 Abordado sobre qual metodologia aplicada para execução, implementação e 

acompanhamento do planejamento estratégico na empresa, o entrevistado respondeu que a 

empresa Beta não possuiu um planejamento estratégico no período que durou, dessa forma, 

também não possuía um plano de ação definido e resultados. 

Verificou-se que a Empresa Alfa, tem como principal concorrência o mercado em 

geral e a política governamental que não deixa de ser uma grande aliada e por a pequena 

empresa ser tão impactada pela instabilidade da economia brasileira, existe grande redução de 

receita e de quadro funcional e por mais que existam estes fatores, a empresa utilizava a 

proatividade como estratégia utilizada para que esteja sobrevivendo ao mercado competitivo. 

Nesse âmbito, define como ameaça, o risco da exclusividade e oportunidades, a abertura de 

leques. 

Enquanto na empresa Beta, verificou-se que, na empresa entrevistada, tinha como 

principal concorrência as outras empresas de manutenção e construção de redes de 

distribuição e sentiu o impacto das mudanças na economia sem se surpreender pois já sabia a 

situação da empresa e não utilizava-se estratégia para sobreviver no mercado competitivo 

tornando ainda mais a ausência de planejamento estratégico como uma ameaça. A 

oportunidade seria prestar serviço em grandes distribuidoras de energia em Sergipe e fora do 

estado. 

Na empresa Alfa, as principais dificuldades para implementação do Planejamento 

Estratégico foram fatores como tempo, recursos financeiros e pessoal. Mas, utiliza ferramenta 

como fator competitivo, pois, não existe possibilidade de manter-se no mercado sem 

monitorar as ameaças. Ainda assim, são ineficazes em algumas decisões estratégicas, devido a 

ocorrência de situações não previstas. Para a ocorrência destas situações, existem fatores 

internos e externos que impactam. O fator interno é o corpo funcional, e o externo é a política 

governamental. 

Enquanto na Empresa Beta verificou-se que possuía como principal dificuldade para 

implementar o planejamento estratégico, a falta de conhecimento na área de gestão e recursos 

financeiros escassos, isso tornou-se uma ferramenta competitiva, abrindo espaço para outras 

empresas da mesma área, mais organizadas, por possui um planejamento melhor. Os 

principais fatores internos que não cooperaram para a continuidade da empresa Beta foram 

falta de equipe, falta de controle financeiro, falta de conhecimento, e, os externos, foram 

ocasionados pelos internos, tornando a empresa pouco eficiente e ineficaz. 
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Verificou-se, na Empresa Alfa que o entrevistado tem conhecimento sobre as etapas 

do planejamento estratégico, e, sua percepção, reforçou que o planejamento estratégico 

norteia a empresa e é inviável mantê-la sem, por isso, a necessidade contínua de direcionar e 

monitorar o negócio, foi o motivo que levou a fazer o Planejamento Estratégico na empresa. 

Vale ressaltar que a Empresa Alfa, mesmo apresentando um maior desenvolvimento 

em relação aos elementos essenciais, poderia incrementar ainda mais o seu desenvolvimento 

com a utilização mais adequada das ferramentas de planejamento, mesmo que estas sejam 

utilizadas de maneira mais simplificadas se comparadas às grandes corporações. 

É preciso que se crie uma visão de longo prazo e se tenha uma visão real da 

concorrência e do mercado de atuação. Aspectos comportamentais devem ser considerados e 

explorados, devido a sua influência na gestão da pequena empresa.  

Quanto ao item oportunidades, verificou-se, na empresa Beta, que o administrador não 

possuía conhecimento sobre planejamento estratégico, suas etapas e o porquê de utilizá-lo. 

Enquanto na Empresa Beta, verificou-se um menor desenvolvimento dos elementos 

essenciais ao planejamento estratégico e consequentemente não conseguiu completar mais de 

três anos de existência. As particularidades de uma pequena empresa e o entendimento dos 

elementos essenciais ao planejamento estratégico mostraram a dificuldade de elaborar e 

conhecer a importância dessa ferramenta e confirma a teoria que o gestor da pequena empresa 

utiliza a intuição, decidindo agir mais pela sua sensibilidade do que pela técnica. 
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5 CONCLUSÃO  

Procurou-se destacar a importância do Planejamento Estratégico como ferramenta 

competitiva na gestão de pequenas empresas, colocando-o como uma ferramenta 

indispensável para a gestão. 

Foram descritos alguns conceitos importantes sobre a gestão estratégica, pequena 

empresa, ferramentas competitivas, fatores internos e externos, metodologias que podem 

contribuir para a reflexão dos gestores, e que estão diretamente relacionados ao processo de 

Planejamento Estratégico. 

Diante deste cenário, foi realizada a análise de utilização do planejamento estratégico 

por duas pequenas empresas de manutenção e construção de linhas de distribuição, sendo que 

uma das empresas encerrou suas atividades com dois anos de funcionamento e outra que se 

mantém no mercado há cinco anos, procurando sempre identificar e analisar as 

particularidades da empresa no processo estratégico e a eficiência na utilização desta 

ferramenta como diferencial competitivo. 

Após a análise dos dados coletados pode-se fazer algumas observações encontradas 

nas empresas. Em relação à metodologia do planejamento estratégico, após as entrevistas, 

verificou-se que o planejamento estratégico parece contrariar a forma espontânea com que os 

proprietários das pequenas empresas desenvolvem seus processos, apesar da empresa Alfa 

possuir uma boa estrutura de planejamento estratégico, deixando a desejar em pequenos 

pontos, mas, vale ressaltar que a empresa Alfa, mesmo apresentando um maior 

desenvolvimento em relação aos elementos essenciais, poderia incrementar ainda mais o seu 

desenvolvimento com a utilização mais adequada das ferramentas de planejamento, mesmo 

que estas sejam utilizadas de maneira mais simplificadas se comparadas às grandes 

corporações.  

Enquanto a empresa Beta desenvolve seus processos através de síntese e intuição, de 

maneira informal, ao invés de formular estratégias por meio de processos sistematizados e 

sem conhecimento sobre o que a ferramenta pode impactar nas pequenas empresas, No 

entanto, essas fermentas não foram ignoradas, porém, utilizadas de maneira bastante informal. 

As particularidades de uma pequena empresa e o conhecimento dos elementos 

essenciais ao planejamento estratégico mostraram a dificuldade de elaboração de um 

planejamento que seja acessível e apresente resultados adequados. Isto fica evidenciado 

devido ao número de elementos essenciais apresentados pela empresa A que se encontra, 

atualmente, com uma certa estabilidade e conhecimento de seu negócio. Já a empresa B que 
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apresentou um menor desenvolvimento ao planejamento estratégico, não conseguiu prolongar 

mais de dois anos de existência.  

Algumas limitações desse estudo devem ser evidenciadas. A principal é que os 

resultados apresentados não podem ser generalizados, por estarem baseados em apenas duas 

empresas. É preciso compreender também que existe uma certa precariedade na teoria voltada 

para uma pequena empresa. 

Os resultados da pesquisa proporcionaram conhecimentos importantes sobre a postura 

de uma pequena empresa, seu comportamento estratégico diante do mercado e possibilitou o 

levantamento de questões que poderão ser abordadas futuramente. Poderão ser realizadas 

pesquisas que ajudem a mensurar se os altos índices de mortalidade de uma pequena empresa, 

antes de completar dois anos de existência, poderiam ser evitados através de um planejamento 

estratégico simples, mas bem estruturado, considerando todas as informações sobre o mercado 

que se pretende atuar, antes de se abrir uma empresa. 

Este estudo não possuiu a pretensão de mudar as práticas exercidas pelas empresas 

entrevistadas, foi apenas um método de mostrar que o planejamento estratégico é um 

direcionamento que faz diferença em uma organização de pequeno porte e também para servir 

como um guia, ser alterado e adaptado mediante novas demandas. 

Normalmente, em uma pequena empresa utiliza-se a intuição como principal 

ferramenta para a tomada de decisão, e como seus  administradores, em grande parte, 

acumulam funções, acabam reforçando os problemas do dia a dia e deixam de refletir sobre o 

reais resultados da empresa.  

O resultado da pesquisa proporcionou um importante estudo sobre o planejamento 

estratégico como ferramenta competitiva na gestão de pequenas empresas, possibilitando o 

levantamento de questões que poderão ser abordadas, aperfeiçoadas e desenvolvidas 

futuramente, através do controle de informações obtidas na análise do ambiente interno e 

externo para o posicionamento estratégico da empresa em seu segmento de atuação. Além 

disso, identificou-se indícios de planejamento utilizados na criação das empresas segundo as 

peculiaridades que este segmento possui.  

Pode-se inferir que a profissão de Secretariado a cada dia exige mais conhecimento, 

pois quanto maior o nível de informação fundamentada de um profissional maior serão as 

possibilidades de atingir suas metas, logo, pode-se afirmar que a função do profissional de 

Secretariado Executivo é gerencial e estratégica, fazendo parte de todo o processo de 

planejamento estratégico de uma empresa. 
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Ressalta-se a importância de futuros estudos sobre a aplicação do planejamento 

estratégico, sobretudo em pequenas empresas, em virtude da falta de conhecimento sobre o 

resultado positivo que esta ferramenta pode trazer para a empresa. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COMO FERRAMENTA COMPETITIVA NA 

GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Esta entrevista tem como objetivo, coletar dados quanto ao planejamento estratégico como 

ferramenta competitiva na gestão de pequenas empresas, a fim de subsidiar o trabalho de 

pesquisa exigido pela disciplina Trabalho de Conclusão de Curso II do curso de Secretariado 

Executivo da Universidade Federal de Sergipe. 

 
1. Qual o seu nível de escolaridade? 

2. Qual a sua profissão?    

3. Qual o seu cargo na empresa?  

4. Como se deu a fundação da empresa? 

5. Como é a estrutura física da empresa? 

6. Como é a estrutura organizacional da empresa? 

7. Qual o público alvo da empresa?  

8. Qual a missão da empresa? 

9. Qual a visão da empresa? 

10. Você conhece as etapas do planejamento estratégico? 

11. Qual a sua percepção sobre planejamento estratégico? 

12. Explique sobre as particularidades comportamentais, estruturais e contextuais da sua 

empresa. 

13. Qual a metodologia aplicada para execução, implementação e acompanhamento do 

planejamento estratégico na empresa? 

14. Quais as principais dificuldades na implementação do planejamento estratégico na 

empresa?  

15. O planejamento estratégico é considerado uma ferramenta de competitividade na sua 

empresa? 

16. As pequenas empresas são consideradas eficientes no seu dia a dia, mas são ineficazes 

em algumas decisões estratégicas. A sua empresa se enquadra nessa definição? 
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17. Quais as estratégias utilizadas para que a empresa esteja sobrevivendo em um mercado 

altamente competitivo? 

18. Qual o investimento e faturamento anual da empresa? 

19. O processo do planejamento estratégico tem o intuito de definir um plano de ação de 

médio e longo prazo. A sua empresa utiliza que tipo de plano de ação? 

20. As pequenas empresas são extremamente sensíveis às mudanças na economia. Em 

algum momento você sentiu esse impacto no planejamento estratégico de sua 

empresa? 

21. Qual a principal concorrência no segmento de negócios que a empresa atua? 

22. Quais os resultados pós implementação do planejamento estratégico na sua empresa? 

23. Quais os principais fatores internos e externos quem impactam no planejamento 

estratégico da sua empresa? 

24. Quais ameaças e quais oportunidades encontradas no mercado em que a empresa atua? 

25. O que te levou a fazer o planejamento estratégico na empresa? 

 

 
 


