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RESUMO

Abrir uma empresa não é um processo fácil, sendo o grande desafio sua manutenção e obtenção de
resultados. Os princípios da gestão não mudam assim tão facilmente e estabelecer um planejamento
estratégico torna-se um imperativo. É preciso discutir com frequência as razões que poderão
perpetuar ou destruir o negócio mais à frente. Diante desse quadro, este artigo propõe a análise da
importância da implementação do mencionado plano de estratégias, a apresentação dos processos e
dos tipos de planejamento, além dos benefícios da utilização do mesmo nas organizações, com foco
em tal relevância, incentivando os gestores a fazer uma aplicação do mesmo no processo de
incremento empresarial, através de metodologias como diferenciais competitivos, dando uma maior
ênfase no seu objetivo fundamental, qual seja, a saber, o trabalho diuturno e contínuo para sua
consecução.

Palavras-chaves: Planejamento. Organização. Estratégia. Processos. Benefícios.

ABSTRACT

Starting a business is not an easy process, and the challenge is to maintain it and get results. The
principles of management do not change that easily and establishing strategic planning becomes
imperative. It is necessary to discuss frequently the reasons that could perpetuate or destroy the
business further ahead. In this context, this article proposes the analysis of the importance of
implementing the aforementioned strategy plan, the presentation of the processes and types of
planning, and the benefits of using it in organizations, focusing on such relevance, encouraging
managers to do an application of the same in the process of business growth, through methodologies
as competitive differentials, giving a greater emphasis on its fundamental objective, namely, the daily
and continuous work for its achievement.

Keywords: Planning. Organization. Strategy. Processes. Benefits.

SOMMAIRE

Démarrer une entreprise n&39;est pas un processus facile, et le défi consiste à le maintenir et à
obtenir des résultats. Les principes de gestion ne changent pas cela facilement et l&39;établissement
d&39;une planification stratégique devient impératif. Il est nécessaire de discuter fréquemment des
raisons qui pourraient perpétuer ou détruire l&39;entreprise plus loin. Dans ce contexte, cet article
propose l&39;analyse de l&39;importance de la mise en œuvre du plan stratégique susmentionné, la
présentation des processus et des types de planification, et les avantages de l&39;utiliser dans les
organisations, en mettant l&39;accent sur cette pertinence. une application de la même dans le
processus de croissance des entreprises, à travers des méthodologies comme des différentiels de
concurrence, en mettant davantage l&39;accent sur son objectif fondamental, à savoir, le travail
quotidien et continu pour sa réalisation.

Mots-clés: Planification. Organisation. Stratégie. Processus. Avantages.

1. INTRODUÇÃO

Tanto plano quanto estratégia, possuem definições diversas. Todavia, existem algumas diferenças
básicas entre as duas conceituações. Em linhas gerais, a estratégia é a síntese de uma ideia, que
surge da criatividade, sendo qualquer um capaz de estabelecê-la para alcançar objetivos. Já o plano
remete a uma análise fundamentada em metodologia específica, requerendo conhecimento formal,
tendo por objetivos a realização de projetos. A união das duas palavras, plano + estratégia, gera a
ideia de ação, hands on, donde se suscita o Planejamento Estratégico, que está relacionado com os
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objetivos de médio e longo prazo, os quais afetam a direção ou a viabilidade da empresa. Tal união
deve maximizar os resultados e minimizar as deficiências utilizando princípios de maior eficiência,
eficácia e efetividade. O propósito dele é a diminuição da incerteza quanto a decisões futuras, já que
avalia a curto prazo, bem como a médio e a longo, como já dito, as situações, pois o intuito da
empresa é alcançar seus objetivos, metas e desafios estratégicos, servindo para o correto e
adequado posicionamento no mercado e para a definição das principais diretrizes dos negócios.

Como vivemos em um ambiente de mercado turbulento e mutável, as empresas devem cuidar da
criação e manutenção de um plano estratégico constantemente, já que nenhum plano se mantém, por
si só, com as mudanças ambientais. Temos como principal benefício, dentre diversos outros, a
participação de todos na organização, da alta cúpula até o chão de fábrica, pois não adianta o
planejador apenas elaborar, ele precisa ser um facilitador no processo participativo. Nesse sentido, o
dado planejamento é uma técnica administrativa que, através da análise do ambiente de uma
organização, cria a consciência das suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos,
para o cumprimento de sua missão e, através desta consciência, estabelece o propósito de direção
que a organização deverá seguir para aproveitar chances e evitar ou mitigar percalços. Por esse
prisma, o planejamento estratégico empresarial aparece como mecanismo importantíssimo de ajuda
para a administração, uma vez que permite orientar as atividades gerenciais da organização
minimizando a possibilidade de tomadas de decisão equivocadas em um mercado competitivo.

Este artigo mostra a implantação do planejamento estratégico como ferramenta de apoio aos
processos decisórios nas organizações, auxiliando o gestor da empresa a enfrentar os desafios do
mercado.

2. ESTRATÉGIA

Estratégia, que originalmente era atinente ao general a frente de um dado exército, é uma palavra que
vem do grego estrategos e significa “a arte do general”, significação pouco posterior que aludia às
mais diversas capacidades deste comandante, à função que este desempenhava. No bojo da mesma
expressão há, outrossim, um elemento que se refere ao grupo que era conduzido pelo general. Num
só vocábulo há a presença tanto do guia quanto dos guiados como significados norteadores de sua
essência. Segundo o dicionário Aurélio, Estratégia é “a arte de aplicar os meios disponíveis ou
explorar condições favoráveis com vistas a objetivos específicos.” No que concerne à polissemia dos
termos em nosso idioma, a estratégia teve várias fases e significados, evoluindo de um conjunto de
ações e manobras militares para uma disciplina do Conhecimento da Gestão, a Gestão Estratégica,
dotada de conteúdo, conceitos e razões práticas, e que vem conquistando espaço tanto no âmbito
acadêmico como no campo empresarial.

Significava, inicialmente, como já colocado, a ação de comandar ou conduzir exércitos em tempo de
guerra, representando um meio de vencer o inimigo, mais tarde introduzida no contexto econômico e
empresarial. No campo de batalha como num cenário mais contemporâneo, tal expertise tinha em si a
lida sempre presente com as incertezas e contingências, sendo imperativo para alcançar sucesso nas
empreitadas. Não por acaso sua aplicação e aplicabilidade nestes últimos e mais hodiernos cenários,
visto que em tais contextos o clima competitivo e de superação tem, em certa medida, aproximação
com os conflitos e contendas travados no passado por adversários, data a vênia das proporções, uma
vez que nesse tipo de “guerra” não se faz presente um sangrento cenário bélico. Não obstante isso, o
termo guarda sim semelhança com as práticas de tempos idos. Dentre muitos outros, um dos
conceitos mais utilizados é aquele que a define como conjunto de planos da alta administração de
uma empresa para alcançar resultados consistentes, com a missão e os objetivos gerais da
organização. Eis aqui, quiçá, a maior ponte entre um e outro momento de sua aplicação, a influência
nas decisões tomadas, mormente em mudanças repentinas de cenários, onde o êxito pode ser a
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capacidade de estar pronto para lidar com o imprevisto e o imprevisível. Um outro aspecto pode e
deve ser levado em conta no tocante às nuances de um e de outro gestor, do de outrora e do de
tempos atuais. A comparação aqui é usada como instrumento por força de sua didática na
compreensão de sua face mais recente. Se nos primórdios a estratégia tinha a ver com um papel,
hoje diz respeito a uma multiplicidade de papeis esperados por parte do administrador da empresa,
possuindo ainda o alcance norteador do pensar daquele, como explicitamos a seguir. Antes, para
elucidar mais ainda o tema, dentre as várias nuances presentes nele podemos mencionar as ligadas a
tudo quanto tenha a ver com contingências, como adequação da organização, missão, objetivos,
competitividade, resultados, mudança, integração, posicionamento, dentre outras. Prossigamos.

Integrada ao processo decisório, o conceito de estratégia é uma das palavras mais utilizadas na vida
empresarial como uma forma de pensar no futuro. De acordo com Reis e Mandetta (2002, p. 101), a
estratégia está relacionada à arte de utilizar, adequadamente, recursos físicos, financeiros e
humanos, tendo em vista a minimização dos problemas e a maximização das oportunidades, superar
contingências a aproveitar ensejos. É uma palavra de extrema importância no dia a dia das
organizações. O executivo deve saber o momento ideal para estabelecer os caminhos, as ações e os
projetos das empresas no estabelecimento de seus objetivos, metas e desafios, deve ser capaz da
pertinente adequação. Assim o sendo, para Peter Drucker o qualificativo estratégico originado da
palavra, estrategos, tem uma conotação militar. O verbo estrategein significa elaborar um plano, com
referência ao exército. A linguagem científica tomou este vocábulo para aplicá-lo à Teoria dos Jogos,
aos modelos matemáticos e finalmente à organização, o que ensejou a ampliação de sua significação.
Dentro de um conjunto de ações que se sucedem, é esperado do administrador a percepção
adequada da realidade com a qual labuta, bem como um apurado conhecimento desta, de forma a
poder assumir a postura mais apropriada a determinada ocasião, pois, se por um lado há as variáveis,
por outro existem aspectos bastante conhecidos e que não devem ser negligenciados no processo de
tomada de decisões para a implementação da melhor resposta atitudinal. A capitação de informações
e o racional uso delas no vislumbre do futuro que se tem o intento de alcançar.

Estratégia refere-se ao máximo de informações possível sobre o seu público-alvo e sobre o ramo que
você atua. Isso significa que antes de sair decidindo o que fazer ou onde fazer, você precisa saber o
que tem para saber onde quer chegar. É preciso saber alocar tais informações, da forma mais
racional com vistas a otimizar a consecução de metas e objetivos. O planejamento, por sua vez, torna
a estratégia possível. É o planejamento que vai colocar a estratégia em prática. Que vai facilitar o
caminho até o sucesso. Vejamos, assim, o próximo elemento dessa realidade que imprescindível para
a sobrevivência de qualquer empreendimento.

3. PLANEJAMENTO

Enquanto estratégia tem liame com a criatividade, dispensando maiores formalidades, planejamento
possui um quê maior de formalidade e aprofundamento conceitual e de conhecimento. Sem querer
relegar a relevância da primeira, ao contrário, buscamos, isto sim, determinar a necessária ligação
com o último, mais que essencial e imprescindível para a aludida criatividade seja posta em prática.

Segundo o Dicionário Aurélio, Planejamento é o ato ou efeito de planejar (fazer o plano ou planta;
traçar).

Planejamento é umas das funções administrativas que definem os objetivos e decide sobre os
recursos e as tarefas necessários para alcançá-los, permitindo que as pessoas envolvidas trabalhem
com as metas definidas. É um instrumento que norteia atitudes para se chegar a metas consoante
possibilidades de cenários vislumbradas. Possui assim um caráter de antecipação do que
possivelmente está por vir. O primeiro passo do planejamento consiste na definição dos objetivos para
a organização. Ao selecionarem objetivos e desenvolver programas, o administrador deve viabilizar a
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aceitação dos funcionários na organização.

De acordo com Oliveira (2002, p. 35), planejamento pode ser conceituado como um processo,
considerando os aspectos abordados, desenvolvido para o alcance de uma situação desejada de um
modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela
empresa.

Segundo Kaplan e Norton (2004, p. 29), planejamento é um processo contínuo, um exercício mental
que é executado pela empresa independentemente de vontade específica de seus executivos.
Podemos entender que o processo de planejar aborda o modo de pensar das pessoas e das
organizações, analisando e respondendo questões como: por quê, para quê, para quem, o quê, como,
quando, etc.

O planejamento provoca modificações nas organizações, em pessoas, tecnologias e sistemas.
Segundo Steiner (1969, p. 12) o planejamento é dividido em cinco dimensões, a primeira se refere às
funções desempenhadas pela empresa. A segunda corresponde aos elementos do planejamento tais
com objetivos, orçamentos, procedimentos, normas e políticas. A terceira, a dimensão de tempo do
planejamento, que pode ser de curto, médio e longo prazo. A quarta, as unidades organizacionais,
que são onde é elaborado. E a quinta, as características, podendo ser representada por simplicidade
ou complexidade, econômica ou rara, planejamento estratégico ou tático.

4. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Juntando as definições já mencionadas anteriormente, podemos dizer que Planejamento Estratégico
é a preparação do trabalho com base nos recursos disponíveis para o atingimento de metas para
alcançar resultados positivos.

O Planejamento estratégico é um processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para
a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições internas e
externas à empresa e sua evolução esperada. É um facilitador da gestão empresarial, crucial para a
tarefa do empreendedor, donde se escolhe as ações a serem adotadas em consonância com os
objetivos aos quais se pretende chegar. Para tanto se faz uso dos recursos que se tem à mão da
forma mais eficaz e eficiente possível, sempre com o escopo da maximização de resultados. Também
considera premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha coerência
e sustentação.

O administrador precisa tomar decisões estratégicas e planejar o futuro de sua organização, precisa
saber em qual rumo deseja que sua organização vá, tomar as decisões necessárias e elaborar os
planos para que isso realmente aconteça. O planejamento está voltado para o futuro. E o futuro
requer uma atenção especial, é para ele que a organização deve estar preparada a todo instante,
considerando a multiplicidade de aspectos que o envolvem. Ser previdente é uma virtude mais que
necessária, isto é, estar precavido é estar envolvido nesse processo de forma contínua e sempre de
prontidão.

Para Chiavenato & Sapiro (2004, p. 39), o planejamento estratégico é um processo de reformulação
de estratégias organizacionais, com o qual se busca a inserção da organização e de sua missão no
ambiente em que ela está atuando. Se pegando carona nas teorias de Charles Darwin, quem
sobrevive não são os mais fortes, mas sim os mais adaptáveis, tal reformulação se trata precisamente
disso. Ainda conforme os autores, o planejamento estratégico está relacionado com os objetivos de
médio e longo prazo que afetam a direção ou a viabilidade da empresa. O planejamento deve
maximizar os resultados e minimizar as deficiências utilizando princípios de maior eficiência, eficácia e
efetividade.
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Não existe fórmula de sucesso para a implementação do planejamento estratégico nas organizações.
O que existe são princípios norteadores que fazem com que as empresas obtenham êxito na sua
realização. Atentemos bem para o fato de que tais princípios não são instrumentos de engessamento
institucional, mas guias a direcionar ações. Não o são nem poderiam, visto que a adaptação,
insistimos, é de suma importância no desenrolar de todos os atos envolvidos.

É através do planejamento estratégico que a organização almeja inteirar-se sobre pontos primordiais
como, por exemplo:

a. conhecer e utilizar com mais eficiência os pontos fortes – vantagem operacional no ambiente da
empresa;

b. conhecer e utilizar melhor as oportunidades – é uma força ambiental externa que favorece a
ação estratégica da empresa;

c. identificar e extinguir os pontos fracos – desvantagem operacional no ambiente da empresa;
d. identificar e extinguir as ameaças – é um obstáculo ambiental externo que deve ser enfrentado

em tempo hábil;
e. implantar um plano de trabalho, estabelecendo as expectativas, os caminhos, às premissas,

como alocar os recursos, dentre outros.

Todos esses pontos poderiam ser abordados numa variedade de tipos de gestão e ou planejamentos,
como a gestão estratégica de riscos, o planejamento estratégico de pessoal, planejamento estratégico
de marketing, planejamento financeiro, planejamento tático (de médio prazo) e operacional (de curto
prazo), além da gestão de um dos mais valiosos recursos, o tempo. Como resultado do trabalho ou
planejamento estratégico, a empresa deve direcionar os esforços para os pontos fortes específicos e
as oportunidades externas sinalizadas, estabelecer um cronograma de trabalho por determinado
período de tempo, informando as prioridades a serem trabalhadas, esclarecer os colaboradores da
empresa sobre: missão, propósitos, objetivos gerais, desafios, metas, políticas, projetos, programas
de atividades, dentre outros.

Conforme Kotler (1998, p.187), o planejamento estratégico fica associado cada vez mais a grupos de
gerentes e executivos a partir do momento em que a organização cresce e se desenvolve, adquirindo
maior grau de complexidade e exigências técnicas de conhecimento formal, bem mais que a
implementação pura e simples da criatividade dos indivíduos, possuindo, por isso, diversas etapas,
afora processos que tomaremos em consideração no tópico seguinte.

5. PROCESSOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A implementação do plano estratégico é um processo de mudança organizacional, empregado para
que possamos sair de onde estamos para onde pretendemos chegar. A fase de implementação da
estratégia consiste na definição detalhada das atividades que serão necessárias para a consecução
de cada uma das macro ações, previamente definidas na fase de formulação das estratégias
empresariais, onde se considera oportunidades, ameaças, fraquezas, pontos fortes, além da
elaboração de planos de ação que levam em conta a realidade que se tem ao alcance. Uma vez que
não ter um rumo é navegar à deriva, onde se corre o risco de estar se distanciando do que se
pretende ao invés de se aproximando, o primeiríssimo passo é o estabelecimento claro de onde se
pretende chegar, da meta a alcançar, ou seja, do objetivo. É da máxima importância a análise da
posição atual (como e por que se chegou a ela) antes da implementação de um próximo movimento
(o que pode ou deve ser feito para alcançá-lo).

Quando uma organização tem o objetivo de implantar o planejamento estratégico, ela possui duas
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vertentes: possibilidade de maior criatividade no processo, sem interferências ou possibilidade de
colocar o administrador ou o executivo em uma posição mais firme em relação à realidade da
empresa. Existem fases primordiais para a elaboração e implementação do planejamento estratégico
nas empresas, quais sejam, a saber:

a. Definir os objetivos. O primeiro passo do planejamento é o estabelecimento de objetivos que
se pretende alcançar, o que deve ser feito a longo prazo. Os objetivos devem especificar
resultados desejados e os pontos finais onde se pretende chegar, para conhecer os passos
intermediários. É a identificação de um propósito e dos meios para atingi-lo, onde se traça um
roteiro. Cumpri salientar que cada objetivo e cada público-alvo tem uma ação adequada a ser
posta em prática.

b. Verificar qual a situação atual em relação aos objetivos. Deve-se avaliar a situação atual em
contraposição aos objetivos desejados, verificar onde se está e o que precisa ser feito. A
análise situacional da empresa remete a uma compreensão mais ampla do cenário atual, as
razões de ser de dada situação, limitações a serem superadas, pontos fortes a serem
aprimorados, para só, então, pôr-se a caminho de onde se quer alcançar. Trata-se de uma
análise interna de questões e fatores que suscitam a atual posição, suas forças e fraquezas,
oportunidades e ameaças.

c. Desenvolver premissas quanto às condições futuras. Trata-se de gerar cenários
alternativos para os estados futuros das ações, analisar o que pode ajudar ou prejudicar o
progresso em direção aos objetivos. A previsão é um aspecto importante no desenvolvimento
de premissas. A previsão está relacionada com pressuposições antecipatórias a respeito do
futuro, vislumbrar perspectivas. Com a definição prévia de metas e objetivos implementa-se um
plano para os atingir, onde se tem em mente os recursos existentes e sua correta alocação.

d. Analisar as alternativas de ação. Trata-se de relacionar e avaliar as ações que devem ser
tomadas, escolher uma delas para perseguir um ou mais objetivos, fazer um plano para
alcançar os objetivos. Aqui se leva em consideração, outrossim, tanto estes, quanto o
público-alvo, bem como os recursos disponíveis para a tomada de decisão mais racional, eficaz
e eficiente possível. Uma análise apurada e com o máximo de precisão possibilita escolher as
mais pertinentes alternativas, que seria a próxima fase.

e. Escolher um curso de ação entre as várias alternativas. Trata se de uma tomada de
decisão, em que se escolhe uma alternativa e se abandona as demais. A alternativa escolhida
se transforma em um plano para o alcance dos objetivos. As etapas que compõe o processo de
tomada de decisões se influenciam mutuamente. Esse processo lida com a certeza, a incerteza
e o risco. Há programação nas escolhas ou situações contingenciais em que o que ocorre é a
assunção de uma alternativa sem programação precedente, como meio de solução para os
problemas diversos, imprevistos e imprevisíveis, que podem aparecer. A decisão implementada
pode tanto levar ao triunfo quanto à derrota. Mais uma razão para a maior atenção com a fase
anterior.

f. Implementar o plano e avaliar os resultados. Fazer aquilo que o plano determina e avaliar
cuidadosamente os resultados para assegurar o alcance dos objetivos, seguir através do que foi
planejado e tomar as ações corretivas à medida que se tornarem necessárias. A mensuração
de informações via dados ajuda sobremaneira nessa fase, apontando a existência ou não da
necessidade de mudança em ações que foram levadas a cabo. A avaliação deve, assim, ser
feita de forma crítica uma vez que dados coletados de per si não significam muito sem a
sensibilidade de uma leitura imbuída de discernimento.

6. BENEFICIOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Considerando que estratégia é um caminho a ser seguido, quanto mais corretas e claras forem as
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respostas para questões concernentes à administração, melhor o entendimento do seu mercado,
maior o esforço para tornar o seu produto um sucesso e, portanto, maior a percepção por parte do
seu público-alvo.

Externamente, existem as regulamentações governamentais, a tecnologia cada vez mais complexa, a
incerteza decorrente de uma economia globalizada e a necessidade de reduzir custos de
investimentos em trabalho, capital e outros recursos importantes. Internamente, a necessidade de
operar com maior eficiência, novas estruturas organizacionais e novos arranjos de trabalho, maior
diversidade da força de trabalho e uma infinidade de desafios administrativos. Como se poderia
prever, planejamento estratégico oferece uma série de vantagens nessas circunstâncias, inclusive
melhorando a flexibilidade, coordenação e administração do tempo.

A palavra Administrar esta dentro do contexto do planejamento que é a sucessão do futuro, para
diminuir a incerteza, tendo condições de prever, imaginar, existindo também algumas inseguranças
que não são denominados, os pontos internos das empresas que são dominadas pelos seus
gerentes, chefes e pelos especialistas. Não significam que não ocorram imprevistos no decorrer do
seu planejamento, mas sendo esses imaginados anteriormente a possibilidade deles serem nocivos
ou suas conseqüências ocasionarem é de pouco efeito sobre o andamento da tarefa, o que é, de
longe, um cenário muitíssimo melhor.

O planejamento é desempenhado pelos coordenadores e diretores, é uma das funções da
Administração que está entre a organização, o controle, a direção e a coordenação. Os
coordenadores têm a função de harmonizar os recursos humanos e organizar de maneira tal que
possa auxiliar o planejamento, o qual tem algumas divisões. São estas, tradicionalmente, a divisão
estratégica que é de responsabilidade do executivo da empresa; o planejamento tático que fica entre
a chefia intermediária da empresa, que são os supervisores; existe também a estratégia operacional,
que são as ações, feita para as pessoas que executam, executando, operacionalizando e finalizando
o produto.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É sabido que a economia enquanto ciência estuda o modo como os seres humanos alocam recursos
limitados para a satisfação de necessidades ilimitadas que, além disso e por sua vez, sempre se
renovam. Não é nosso intuito nesse trabalho ora exposto ensejar discussões sobre a precisão
conceitual desta ciência, mormente no tocante a verossimilhança da perene renovação de tais
necessidades, uma vez que é clássico e persistente o embate que levanta a dúvida se isso seria fato
ou mera e proposital criação de doutrinas que dão oportunidade, justificativa e bases à busca
irresponsável pelo lucro e a seu descontrolado modo de ação em detrimento de aspectos outros.
Deixemos essa contenda no plano da filosofia ou para as cátedras dos cursos de Economia. Do
conceito dessa ciência nos interessa tão somente a capacidade de, como já proferido, alocação de
recursos limitados frente às necessidades ilimitadas, sem dar muito relevo ao fato de serem sempre
renováveis ou não. A lida com o que se tem à mão, indubitavelmente, era missão do comandante da
tropa nos tempos em que estratégia significava uma função, uma ocupação ou um papel a ser
desempenhado, e o é, outrossim, nos tempos presentes. No passado eram situações com as quais se
tinha de lidar: baixas de guerra, relevo a dificultar ações, baixas de guerra, novas armas e técnicas
colocadas em prática pelo adversário etc. Assim com em tempos pretéritos, cada nova ou mesmo
antiga situação é um desafio também, e se apresentam numa multiplicidade e dinâmica incríveis:
novas tecnologias, instabilidade do mercado, treinamento de funcionários e colaboradores, contenção
de despesas, demissão e/ou contratação de funcionários, expansão para novos mercados e públicos,
perda de clientes, pretensão de conquista de novos públicos, dentre outros. Assim o sendo, é um
papel que adquiriu uma conotação mais complexa ante todos os desafios enfrentados pela
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administração. Não se fala aqui tão somente de necessidades ilimitadas a exigir uma mudança com
assunção de um aspecto de maior complexidade, mas da imprevisibilidade de tais exigências.
Embora um espírito nato possa fazer parte dessa atribuição em termos de intuição, sensatez ou
criatividade, havendo superficialidade em certa medida, estratégia isoladamente jaz insuficiente para
implementação de ações com a máxima correição. Esse cenário carece de um elemento capaz de
operacionalizar metas e objetivos escolhidos.

Se falarmos em termos de escolha, bastante elucidativo é aludir à conceituação de custo de
oportunidade. Se fazer escolhas é, na generalidade dos casos, uma realidade intrínseca e integrante
de nossa existência, é deveras apropriado discernir que toda e qualquer escolha possui um custo.
Qual o custo de decidir ver um filme na televisão da sala de casa Poderíamos pensar no valor da
televisão, da mensalidade da TV por assinatura ou da internet, em quanto foi gasto para mobiliar e
ornamentar a sala, no preço da pipoca e da bebida, no quanto isso significará em termos de gastos
com energia elétrica. Não obstante isso e ainda que se arrolasse com precisão tudo o quanto
houvesse de material na vivência dessa atividade o custo ainda assim seria impreciso. Isso porque o
imaterial também está em jogo. Toda escolha envolve um custo que não é necessariamente
monetário. Custo de oportunidade é o quanto se “paga” ao se fazer uma determinada escolha. No
exemplo dado, fora o rol de itens que possuem liame com dispêndio de dinheiro, há tudo o quanto se
sacrifica ou deixa de fazer por força da opção realizada. Ao optar por ver um filme na TV deixamos de
dormir, de passear com amigos, de ler, de fazer compras, de cortar o cabelo e de uma série de outras
coisas. Custo de oportunidade é, assim, tudo quanto se pagou em dinheiro ou tudo que foi sacrificado,
deixado de lado, para priorizar certa opção.

A escala de prioridades é confeccionada consoante a subjetividade, seja em relação a indivíduos ou a
instituições, como empresas ou organismos governamentais, por exemplo. No caso destas últimas,
pessoas que não são de carne e osso, a opção pelo que é prioritário depende de uma série de
conhecimento acerca das mesmas, de seu perfil, de sua visão, de sua missão institucional, de sua
política. Com esse tipo de embasamento se decidi uma meta ou um objetivo, o que é da mais
absoluta importância, visto que se locomover sem um norte previamente colocado em mira é estar à
deriva, senão, vejamos. Imaginemos estar no meio do oceano sem orientação adequada. Não há
nada que se possa enxergar em termos de terra firme, a não ser o céu e o mar. Deslocamento sem a
exata idéia de direção pode implicar em conseqüências das mais graves, como desperdício e
esgotamento de recursos em geral, tais como combustível, provisões (alimento, água potável,
medicamentos etc.), comunicação, inclusive na própria morte. Mas saber o rumo que se tem como
escopo não é, de per si, suficiente para que se chegue ao ponto pretendido. Sobeja a existência de
adequado e profundo conhecimento, muito além de uma intuição ou de alguma criatividade,
planejamento. Imbuído de formalidade e aprofundamento técnico no que atine aquisição de saber e
consecução do que se põe no plano das idéias, torna-se evidente a relevância do planejamento, a
ponte entre a estratégia e o intento que a empresa almeja. Mais que isso, este e a estratégia devem
ser compreendidos como uma realidade única e indissociável, imprescindível para que qualquer
empreendimento realize suas intenções. Em seu conjunto o universo representado por esse plano de
ação considera todas as informações da realidade pertencente à empresa: pontos fortes a serem
preservados e desenvolvidos, pontos fracos a serem erradicados e suprimidos, e todas as demais
nuances envolvidas no processo. E ao considerar tal realidade é de muito bom alvitre a convicção de
que pouco ou nada será realizado sem a ação de todos os partícipes do negócio. Nesse sentido,
muito além da mera e simplória conclamação, é necessário o despertar da consciência em cada um
de seu papel e da necessidade da realização desse a contento para que se chegue onde se quer.
Não se pode preterir de tais considerações a realidade externa, outrossim. Pegando carona na teoria
evolucionista darwiniana, não é o mais forte que logra êxito na luta pela sobrevivência, mas sim o
mais adaptável. Quiçá a maior força seja justamente essa faculdade, a da adaptação. Considerar a
realidade interna, sem negligenciar a externa e seu impacto, uma vez que essa é, por seu turno, uma
das mais pujantes forças a influenciar um empreendimento. A manutenção das organizações leva em
conta isso também.
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Essa ferramenta gera uma série de resultados desejados – bem como o distanciamento do que não
se deseja, cumpre dizer. Através dela há a definição de vetores e metas e uma maior capacidade de
controlar tais aspectos e tudo o mais que com eles tiver ligação, muitas vezes. Muito embora não se
possa prever tudo o que ocorre ou está por ocorrer, torna-se possível agir e reagir da melhor forma
ante as vicissitudes e contingências. Não por acaso é de muitíssimo necessário aquele conhecimento
atinente ao ambiente externo e ao impacto da realidade externa. O somatório disso nos remete a
objetivos postos de forma clara, assim como ao estabelecimento de um norte, o que deve ser posto
de modo claro no planejamento. A visão e a missão da organização são fundamentais para que as
metas pretendidas sejam realistas e o que se almeja esteja em consonância com a identidade da
instituição. E se o imprevisto e o imprevisível são uma realidade da qual não se pode fugir, eis aqui
um situação que deve ser vista muito mais como uma oportunidade de crescimento. Ora, quem vai a
uma joalheria adquirir uma pepita de ouro É indubitável que, esteticamente, esse é pouco atraente.
Mas consideremos o processo que ela atravessa para chegar a um estado em seja considerado
adequado para que figure numa vitrine. Fosse ela um ser vivo, não restam dúvidas que urraria de dor
ao ter submetida a altíssimas temperaturas e inúmeros golpes. Problemas e desafios são, desse
modo, oportunidades de aprimoramento em seus mais diversos níveis e aspectos. A estratégia posta
num plano permite mais esse benefício.

Impulsionar as organizações no sentido correto, com um vislumbre do que lhes possa ser ameaçador,
diagnosticando problemas e identificando aprimoramentos e oportunidades são características de um
bom planejamento estratégico. O comprometimento da liderança no processo é fundamental e
imprescindível para que ele seja implementado de forma eficiente e eficaz. Ser líder é estar envolvido
e o fazer em todas as etapas. Reuniões periódicas assim como as emergenciais são de muito bom
tom para diagnosticar e captar progressos e fatores de afastamento do que se pretende. É esperado
não só o conhecimento da liderança, mas seu envolvimento também no que diz respeito à estratégia
posta em ação através de um plano, como modo de obtenção de resultados que satisfaçam e as
falhas ensejam engrandecimento institucional e de seu corpo de colaboradores e sujeitos envolvidos.
O processo deve ser diuturno e contínuo, pois a falta de constância certamente se converte em fator
de fracasso. E a ocorrência de tal mazela penaliza a todos sem exceção, daí ser tão crucial o
conhecimento disseminado para todos os que laboram no empreendimento de que o planejamento
estratégico não é mera e despretensiosa rotina.

As empresas e organizações, no momento de colocar em prática o planejamento e para o
estabelecimento ou consideração de metas e objetivos de curto, médio e longo prazo, devem tomar
em consideração os processos gerenciais (ações postas de forma organizada com vistas a fazer
chegar ao cliente os produtos e serviços e lucrar através disso) e os processos produtivos (alocação
ou combinação de fatores da produção que remetem a um produto acabado ou final depois de sua
transformação) como forma de tornar exeqüível sua realização. Não importando o tamanho, setor, ou
área de atuação, esse processo gerencial é da mais altíssima e augusta relevância dentro de um
organismo. Negligenciar tal realidade remete, não raro, a desastrosos desfechos, inclusive ao mais
nefasto deles, a falência da empresa ou o fim da organização. Se aprofundássemos um pouco mais o
tema benefícios, haveria um rol com diversos itens, dos quais citamos desenvolvimento de
consciência coletiva, comportamento dos colaboradores melhor orientados, maior comprometimento
de todos os partícipes, visão de conjunto, a disseminação da capacitação gerencial por todos os
membros da empresa, comunicação aprimorada entre estes, dentre outros.

Em virtude de tudo que foi exposto acima, constatou-se que a temática sobre planejamento
estratégico é contemporânea e pode apresentar-se de várias formas que devem ser interpretadas
para a boa utilização da gestão.

A fim de alcançar o efeito almejado, o planejamento estratégico precisa de comprometimento e apoio
de todo o quadro funcional da empresa por causa da implementação das variadas ações estratégias
decorrentes. Sendo assim, os atores dessas diversas fases do processo estratégico são os próprios
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integrantes da empresa.

A implantação de um planejamento estratégico ou a construção de um projeto dessa natureza dentro
de uma empresa pode acarretar, momentaneamente, certa descrença por alguns funcionários, sendo
isso até considerado como normal, tendo como ponto de partida a resistência do ser humano a
mudanças.

Por conseguinte, é função dos gestores de implantação do projeto estratégico mudar a opinião de
resistência que existir e mostrar a relevância de que este tipo de planejamento propiciará para a
empresa, sendo que todos sairão lucrando com o aumento da eficiência e, sobretudo a elevação em
competitividade que a organização somará para encarar o mercado dinâmico do mundo globalizado,
adaptando-se a este e às suas incertezas como forma de não apenas sobreviver, mas se destacar e
se sobressair numa realidade onde, estar em evidência de forma positiva pode ser o grande e
definitivo diferencial.
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