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RESUMO 

 
 A constante disputa dentro do mercado de trabalho demanda que as empresas  sejam 
capazes de atender ao elevado grau exigência das distintas necessidades de seus clientes. 
Neste cenário encontram-se as pequenas organizações, que possuem uma importância 
significativa dentro do panorama nacional. Dessa forma, o presente trabalho tem como 
objetivo, através de um estudo de caso, a aplicação dos conceitos fundamentados na literatura 
para a estruturação do planejamento estratégico em uma companhia de pequeno porte. A 
partir do levantamento dos dados obtidos e a aplicação das ferramentas propostas, a empresa 
pode explicitar a conduta desejada de seus colaboradores, seu propósito e o modo como se 
enxerga no futuro. Além disso, foi possível alcançar uma maior visibilidade de seu 
posicionamento atual, identificar as variações existentes entre a visão interna e externa da 
companhia e realizar uma comparação com as boas práticas adotadas por seus concorrentes. 
Dessa forma, foram propostos planos de ação a companhia de modo a auxiliar para que fosse 
possível obter resultados superiores através da melhoria dos pontos críticos ressaltados por 
seus consumidores. 

 
Palavras-chave: Planejamento estratégico, Estratégia, Cultura organizacional, Pequenas 
empresas.  



 

ABSTRACT 

 

The constant competition inside the job market demands companies capable of 
meeting a high requirement level of the clients distinct necessities. In this scenario, small 
organizations holding significant importance inside the national panorama can be found. This 
way, the current project has as its objective, through a case study, the application of 
fundamental concept in the literature to structure the strategic planning in a small size 
company. From the obtained data and the application of the proposed tools, the company can 
show the desired conduct of their collaborators, their purpose and the way the company sees 
itself in the future. Furthermore, it was possible to reach a bigger visibility of their current 
positioning, identify the existing range between internal and external vision of the company, 
and perform a comparison with the good practices adopted by its competitors. Thus, action 
plans were proposed to the company in order to obtain higher results through the 
improvement of critical points highlighted by their consumers. 

 
Key words: Strategic planning, Strategy, Organizational culture, Small companies.  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As micro e pequenas empresas (MPE) possuem um papel de destaque na economia 

brasileira. Conforme dados divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE, 2019), em janeiro de 2019, os pequenos negócios foram responsáveis 

pela geração de 60,7 mil empregos formais, já as médias e grandes empresas registraram a 

redução de 25,7 mil empregos. Ainda mais, de acordo com dados do Sebrae (2018), no ano de 

2016 os pequenos negócios representavam 99% do total de empresas existentes e 44,3% do 

total dos salários pagos no país. Dessa forma, dada a sua relevância para a economia nacional, 

a atividade de empreendedorismo vem sendo incentivada pelo governo. 

 

Nesse contexto, ao longo dos anos a legislação brasileira relativa aos pequenos 

negócios vem evoluindo, com intuito de estimular o crescimento no número de 

empreendedores, como será visto a seguir. Primeiramente, destaca-se que em 2006 ocorreu a 

criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, Lei Complementar Nº 123/2006 

(SEBRAE, 2019). Essa lei concedeu um tratamento diferenciado a microempresas e empresas 

de pequeno porte (SEBRAE, 2019). Dentre os estímulos trazidos pela lei em questão pode ser 

citado o Simples Nacional, que consiste em um regime tributário simplificado que possui a 

finalidade de facilitar a forma de arrecadar os impostos e contribuições das microempresas e 

empresas de pequeno porte, reduzindo a burocracia operacional (SEBRAE, 2019).  

 

Em 2009 foi promulgada a Lei Complementar Nº 128/2008, introduzindo a figura do 

Microempreendedor Individual (SEBRAE, 2019). Assim, foi permitida a formalização de 

profissionais autônomos que passaram a possuir não somente obrigações como também 

auferiram direitos (SEBRAE, 2019). Continuando o aprimoramento da legislação relativa aos 

pequenos negócios, em 2011, foi realizada a atualização dos limites de faturamento do 

Simples Nacional (SEBRAE, 2019). Dessa forma, o regime passou a englobar empresas com 

faturamentos de até 3,6 milhões de reais, um aumento em relação ao limite anterior que era 

2,4 milhões de reais (CGSN, 2011).  Esse valor sofreu uma elevação no ano de 2018, quando 
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ocorreu o aumento no teto de faturamento das micro e pequenas empresas para 4,8 milhões de 

reais (SEBRAE, 2019). 

 

É importante destacar a ausência de uma definição única para delimitar as micro e 

pequenas empresas. O Sebrae (2018) em seu Anuário do Trabalho nos Pequenos Negócios de 

2016, utiliza o número de colaboradores como forma de estabelecer essa classificação. Assim, 

para o setor de comércio e serviço são classificadas como micro empresas as que possuem até 

9 colaboradores e pequenas empresas são aquelas que tem entre 10 e 49 colaboradores 

(SEBRAE, 2018). Já no caso do setor industrial, as microempresas são as que possuem até 19 

colaboradores e as empresas de pequeno porte são as possuem entre 20 e 99, tendo uma 

abrangência mais ampla quanto ao número de funcionários (SEBRAE, 2018). Em 

contrapartida, a Lei Geral das Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte se utiliza de um 

critério objetivo relacionado aos ganhos anuais. Assim, são consideradas microempresas 

aquelas que possuem uma receita bruta anual de até R$ 360.000,00, enquanto as empresas que 

obtém a receita bruta anual maior que R$ 360.000,00 até R$ 4.800.000,00 são classificadas 

como empresas de pequeno porte (SEBRAE, 2019). 

 

Com os estímulos promovidos pela legislação aos pequenos negócios a tendência seria 

que houvesse um aumento do empreendedorismo no país. Todavia, a pesquisa realizada pelo 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2017) indica que no ano de 2017, a parcela da 

população que manifesta o desejo de ter um negócio próprio era de apenas 17,9%. Sendo 

assim, ocorreu uma redução de aproximadamente 14% em relação ao ano de 2016 (GEM, 

2017). Essa redução, de acordo com especialistas, está relacionada a fatores limitantes como a 

baixa oferta de recursos financeiros aos empreendedores, o contexto político e o clima 

econômico brasileiro (GEM, 2017). Em contraposição, como pontos favoráveis a abertura de 

um novo negócio no Brasil, foi destacado o perfil da população brasileira, que possui a 

capacidade de realizar e superar desafios e a existência de poucas barreiras para abertura de 

um novo negócio (GEM, 2017). Nesta pesquisa, houve uma divergência na opinião dos 

especialistas a respeito das políticas governamentais, evidenciando a dicotomia na qual tal 

quesito pode ser considerado tanto um fator limitante quanto favorável a abertura de uma 

nova empresa no Brasil. A opinião contrastante enfatiza a visão de que os programas 

governamentais podem ter gerado melhorias, contudo, ainda existe uma parcela que considera 

os programas atuais insuficientes (GEM, 2017). 

 



16 
 

Vale ressaltar que segundo o GEM (2017), a maior parte dos empreendedores afirma 

ter começado o seu negócio por acreditarem na existência de uma oportunidade de mercado 

na qual poderiam se destacar. Contudo, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 2019), apenas 39,8% das empresas que iniciaram 

suas atividades em 2012 conseguiram sobreviver após 5 anos. Neste mesmo estudo, é 

informado que as empresas com menor número de colaboradores possuem uma menor taxa de 

sobrevivência, indicando a dificuldade enfrentada pelos pequenos negócios. De acordo com o 

Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT, 2013) a falta de planejamento e 

informações de mercado seriam as principais causas para o desaparecimento das micro e 

pequenas empresas. Estes dados evidenciam a fragilidade das pequenas empresas dentro de 

um ambiente cada vez mais competitivo. Portanto, é extremamente importante que avaliem 

seu papel no mercado, o ambiente no qual estão inseridas e suas barreiras, para que não sejam 

surpreendidas negativamente. 

 

As empresas precisam entender que estão inseridas em um cenário dinâmico no qual é 

demandado que sejam capazes de acompanhar sua evolução. Segundo Porter (1986), no 

mercado existem 5 forças competitivas enfrentadas por uma organização: a ameaça de novos 

entrantes, o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos consumidores, o 

poder de barganha dos clientes, a possibilidade do uso de produtos substitutos e os próprios 

concorrentes. Dada à natureza deste ecossistema, é necessário que as empresas conheçam o 

contexto no qual estão inseridas e saibam utilizar os seus recursos da melhor forma na busca 

pelo consumidor. Desta forma, é necessário que as organizações possuam seu foco 

estabelecido e consigam aproveitar as oportunidades encontradas. Então é possível destacar o 

papel fundamental da estratégia, que segundo Oliveira (2018) é definida como a forma de se 

estabelecer o caminho desejado a percorrer, baseando-se em um conjunto de decisões para 

que se alcancem as metas e objetivos desejados.  

 

As micro e pequenas empresas também necessitam realizar um planejamento capaz de 

enfrentar as oscilações de mercado e os impactos de possíveis crises financeiras. Um exemplo 

prático da incapacidade dessas empresas de encarar situações adversas é a crise de econômica 

e sanitária vivenciada no ano de 2020 devido ao Coronavírus (Covid-19). No mês de abril de 

2020, de acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, a Agência Sebrae de Notícias (ASN, 

2020) apontou no início do isolamento social, que, caso a medida fosse mantida por um mês, 
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36% dos pequenos negócios teriam que encerrar as atividades. Apesar de tratar-se de um 

momento atípico, evidencia a fragilidade dos pequenos negócios frente ao risco sistêmico.  

 

Dadas as dificuldades enfrentadas pelas pequenas organizações, é importante que as 

atividades desempenhadas estejam em harmonia com o propósito estabelecido, ou seja, seus 

objetivos para o curto, médio e longo prazo. Assim, o alinhamento do planejamento 

estratégico é necessário para que os interesses da empresa possam ser alcançados. 

 

1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Tendo em vista o contexto atual do cenário brasileiro, é de suma importância que além 

dos incentivos governamentais as organizações busquem meios de manterem a 

competitividade. Para isso, o planejamento estratégico pode ser utilizado como forma para 

que a empresa encontre o seu espaço no mercado e consiga se destacar. 

 

Como visto anteriormente, apesar da maior parte das empresas ter iniciado suas 

atividades pela identificação de uma oportunidade de negócio, uma parcela das mesmas 

encontra dificuldades para se manter por falta de um planejamento melhor estruturado. Este 

planejamento pode auxiliar os empresários na tomada de decisões dentro de seus negócios, 

assim como na validação de uma boa oportunidade de investimento. 

 

De acordo com Lester et al. (2003), seria possível compreender o ciclo de vida de uma 

organização através de 5 estágios: existência, sobrevivência, sucesso, renovação e declínio. 

Todas as empresas buscam alcançar o seu sucesso e desejam evitar o seu declínio. Sendo 

assim, os dois primeiros estágios são marcados pela busca do crescimento, já as empresas que 

atingem uma posição privilegiada de mercado devem lutar para conseguir defendê-la. 

Ademais, é importante que as empresas tenham uma estrutura organizacional e um ambiente 

capaz de incentivar a inovação e a criatividade de forma que sejam capazes de se 

reinventarem, diversificando o seu campo de atuação e evitando o seu declínio. 

 

Além disso, é possível obter um melhor desempenho nas empresas a partir de sua 

cultura organizacional, assim como Shahzard e Luqman (2012) apontam. Nesse cenário, 

destaca-se a importância de que as instituições tenham uma cultura organizacional 

consolidada de modo que as atitudes de seus colaboradores sejam compatíveis com sua 
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missão, visão e valores. Com isso, as empresas são capazes de obter um padrão de 

comportamento esperado de seus funcionários que, por sua vez, possuem um norte para 

basear suas decisões.  

 

Além das preocupações internas da organização, os pequenos negócios lidam 

constantemente com a ameaça das grandes empresas. Dentre as 5 forças de Porter (1986) 

citadas, uma das dificuldades encontradas pelas pequenas empresas é o poder de barganha dos 

fornecedores. As grandes empresas conseguem impor determinadas condições de negociação 

à seus fornecedores, que as aceitam devido ao grande volume de negócios advindo desses 

acordos comerciais. Os pequenos negócios não contam com a mesma facilidade para 

obtenção de tais benefícios, visto que seu volume negociado é menor. 

  

Dada as dificuldades encontradas pelas empresas de pequeno porte no mercado 

competitivo, é necessário que essas organizações tenham amplo conhecimento de seus 

recursos e das possíveis formas de atrair e reter os seus clientes. As dificuldades e barreiras 

encontradas são inúmeras. Porém, como revelado pelas informações citadas anteriormente, as 

pequenas empresas ainda possuem uma grande representatividade no cenário brasileiro. 

 

É necessário que a organização esteja atenta as movimentações do mercado para que 

possa acompanhá-las e não se torne defasada. Nesta conjuntura é fundamental o 

aprofundamento no estudo das formas de gerenciamento estratégico para que a empresa seja 

capaz de sobreviver e crescer. 

 

 Desta forma, este trabalho pretende realizar uma análise da empresa através de um 

estudo de caso, identificando sua posição atual e o perfil de seus clientes. Com isso, pretende-

se compreender o mecanismo de atração da empresa frente ao seu público atual e qual é o 

posicionamento da mesma diante da concorrência. Dessa forma, buscar soluções para um 

papel de maior destaque da organização e obtenção de melhores resultados. 

 

1.3 OBJETIVOS, DELIMITAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

Diante do contexto apresentado, o presente trabalho tem como objetivo analisar como 

um pequeno negócio pode obter um melhor desempenho dentro de seu mercado de atuação. 

Para isso, o trabalho é pautado em um estudo de caso realizado em uma empresa comercial de 
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pequeno porte, identificando maneiras de se posicionar dentro de um ambiente cada vez mais 

exigente por meio de uma análise aprofundada tendo como base o planejamento estratégico. 

 

Dessa forma, procura-se realizar o estabelecimento da missão, visão e valores da 

empresa de modo a estabelecer uma cultura organizacional mais consolidada. Por meio do 

mapeamento dos clientes, identificação de seus concorrentes, entrevista com os atuais sócios e  

pesquisa envolvendo os demais colaboradores, procura-se compreender a presente situação da 

organização. Além disso, com o auxílio de ferramentas de planejamento estratégico, o 

trabalho busca produzir um panorama com a posição mais detalhada da empresa. A partir 

desse momento, são levantadas questões sobre as boas práticas adotadas pelos concorrentes e 

possíveis formas de redução das distâncias existentes dentro do mercado. Por fim, são 

elaborados planos de ações como forma de direcionar a empresa para que seja possível aplicar 

os resultados obtidos. 

 

O estudo conta com uma etapa de preparação na qual será realizado o embasamento 

teórico para a compreensão inicial do ambiente das pequenas empresas. Para tanto, são 

abordados pontos a respeito das diferentes partes existentes em uma estrutura organizacional e 

sua possíveis formas de configuração, passando também pelas definições presentes na 

literatura dos conceitos de cultura organizacional, estratégia e planejamento estratégico. Além 

disso, serão ressaltadas algumas ferramentas para o entendimento do atual cenário da 

empresa, auxiliando nas tomadas de decisões e em formas de se destacar. Inicialmente 

procura-se realizar um estudo para o entendimento de como a empresa encontra-se estruturada 

e qual seria sua missão, visão e valores. 

 

 Com o estabelecimento desses 3 pilares, é possível iniciar a criação de uma cultura 

organizacional mais clara e contribuir para o planejamento estratégico da empresa. Em 

seguida, a próxima etapa consiste no uso de ferramentas para a compreensão de seu ambiente 

interno e externo da organização, análise de seus concorrentes e formas de diferenciação. A 

partir dos resultados obtidos, pretende-se criar um ambiente mais transparente dentro da 

empresa, promovendo um enriquecimento das informações aos gestores e contribuindo para 

os processos decisórios. Dessa forma, a empresa pode optar por considerar os resultados para 

melhoria do ambiente interno da organização, assim como uma melhor compreensão de seus 

clientes externos e de seu mercado. 

 



20 
 

Vale ressaltar que para o trabalho em questão, a análise ficará restrita à cidade do Rio 

de Janeiro, local no qual se encontra situada a empresa onde será realizado o estudo de caso. 

Neste sentido, é apresentado de forma sucinta o setor de revenda e aluguel de máquinas 

copiadoras multifuncionais, com seus desafios e características, o qual a companhia encontra-

se inserida. Com isso, o estudo ficará delimitado à aplicação de ferramentas de planejamento 

estratégico em uma empresa de pequeno porte dentro do setor comercial, buscando 

compreender a sua importância de sua empregabilidade. O presente trabalho busca evidenciar, 

através de um estudo de caso, como os pequenos negócios podem alcançar melhores 

resultados dentro de um mercado competitivo. Através do planejamento estratégico procura-

se obter uma maior compreensão de seu contexto atual, do ambiente no qual a organização se 

encontra e como a empresa poderia se destacar. Desse modo, os pequenos negócios poderiam 

adquirir vantagens competitivas por meio de um melhor posicionamento de mercado e obter 

um papel de destaque mais relevante para a economia de nosso país. 

 

1.4 QUESTÕES PROBLEMA 

 

Com o objetivo de promover melhorias no planejamento estratégico da empresa de 

modo a alcançar melhores resultados, foram levantadas as seguintes questões: 

 

 Como é o ambiente de negócios de aluguel e venda de máquinas multifuncionais e 

vendas de suprimentos no Rio de Janeiro? 

 

 Como é a estrutura organizacional da empresa? 

 

 Como é realizado o planejamento estratégico atualmente?  

 

 Quais são as informações utilizadas atualmente para a tomada de decisões? 

 

 Como o planejamento estratégico pode ser otimizado? 

 

 Quais ferramentas podem ser utilizadas para o desenvolvimento do planejamento 

estratégico? 
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1.5 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Com base no referencial teórico o presente estudo tem como objetivo realizar a 

consulta nas obras dos autores mais importantes sobre o tema em questão, além da literatura 

mais recente. Para isso, buscou-se analisar a forma de estruturação de uma organização e de 

suas possíveis configurações. 

 

 Em seguida foram delimitados os conceitos de estratégia, sua importância para a 

organização e o modo de estruturação do planejamento nas pequenas empresas. O estudo 

também ressaltou os níveis organizacionais e o tipo de planejamento que ocorre em cada 

camada hierárquica. 

 

 Por fim, foram evidenciados os aspectos relacionados ao conceito de planejamento 

estratégico, suas fases e ferramentas de apoio, além da importância da cultura organizacional 

para a sua elaboração. 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo foi dividido em seis capítulos: 

 

No primeiro capítulo é realizada uma contextualização do atual cenário brasileiro para 

as empresas de pequeno porte, apontando o avanço legislativo assim como fatores limitantes e 

favoráveis à abertura de novos negócios. Além disso, são destacadas as dificuldades 

encontradas pelas pequenas empresas dentro do mercado brasileiro, a concorrência com as 

grandes companhias e a necessidade de encontrarem o seu nicho de mercado de modo a se 

diferenciarem. Por fim, são levantados os objetivos do trabalho, assim como sua delimitação, 

importância e as questões problemas a serem resolvidas. 

 

O segundo capítulo é a revisão de literatura. Neste capítulo, o objetivo é embasar o 

referencial teórico através de definições do conceito de estratégia, planejamento estratégico e 

ferramentas que auxiliam na tomada de decisões. Este capítulo busca mostrar os conceitos 

necessários para que as questões problemas sejam resolvidas. 
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No terceiro capítulo, é exposta a metodologia utilizada para realização da pesquisa e 

elaboração do trabalho. Neste capítulo, é apresentada a estratégia que será utilizada para 

realização da pesquisa e sua consequente análise de resultados obtidos. 

 

No quarto capítulo, é apresentada a empresa na qual foi realizado o estudo de caso. 

Ressaltando suas características, peculiaridades, cenário no qual está inserida, todos os seus 

componentes que fazem parte de seu ambiente organizacional e seus problemas enfrentados.  

 

No quinto capítulo, é estruturado o planejamento estratégico da empresa, com o 

auxílio das ferramentas apresentadas. Neste capítulo são analisados os resultados obtidos no 

estudo de caso e propostas soluções. Objetiva-se responder as questões inicialmente 

levantadas de modo a evidenciar formas de que a empresa tenha um melhor desempenho no 

mercado. 

 

 O sexto capítulo tem como finalidade destacar o desfecho do estudo obtido e quais os 

benefícios encontrados da pesquisa realizada. Ademais, também são propostas alternativas 

para o aprofundamento e trabalhos futuros. 
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CAPÍTULO II – REVISÃO DA LITERATURA 

 

A partir desse momento serão abordados os conceitos necessários para o embasamento 

teórico do presente trabalho e, somado a isso, será feita a apresentação de ferramentas de 

auxílio à realização do planejamento estratégico. Dessa forma, pretende-se demonstrar, por 

meio de um estudo de caso realizado em uma empresa de pequeno porte, a concretude e 

eficácia do tema na prática.  

 

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

A estrutura organizacional pode ser compreendida através dos relacionamentos existentes 

dentro da empresa, levando em consideração pessoas que se encontram em diferentes 

posições hierárquicas e uma forma de comportamento característico para a tomada de 

decisões (GROSTEIN, 2008). Dentro dessa estrutura, existe a divisão de diferentes partes, 

cada uma com o seu papel específico, trabalhando em conjunto para que os resultados 

desejados sejam obtidos. Nesse contexto, Mintzberg et al. (2007) consideram que a estrutura 

organizacional é formada por seis partes básicas, conforme pode ser visualizado na figura a 

seguir: 

 

 
Figura 1: Seis partes básicas de uma organização 

Fonte: Mintzberg et al. (2007, p. 186) 
 
  Na base da organização está o núcleo operacional que é responsável pelo desempenho 

da atividade fim da empresa, ou seja, a prestação de serviços ou a fabricação de produtos 

(MINTZBERG, 2007). No ápice estratégico encontram-se as pessoas que se dedicam a 

supervisão da companhia como um todo (MINTZBERG, 2007). Entre as duas partes citadas 
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anteriormente existe a linha intermediária que possui a finalidade de realizar a integração 

entre ambas (MINTZBERG, 2007). Conforme o crescimento da empresa, torna-se necessário 

a existência de um grupo que seja responsável por desempenhar atividades de planejamento e 

controle de forma adicional, formando a tecnoestrutura (MINTZBERG, 2007). A equipe de 

apoio é responsável pelo fornecimento de serviços internos, porém essenciais ao 

funcionamento da organização (MINTZBERG, 2007). Por fim, a última parte é a ideologia 

que pode ser compreendida como suas crenças ou sua cultura interna que a diferencia das 

demais (MINTZBERG, 2007). 

 

Cada uma das partes da organização possui um papel determinado e a forma como cada 

empresa é estruturada pode auxiliá-la para o desenvolvimento de seus objetivos. Assim como 

é informado por Ansoff et al. (2019) a estrutura organizacional de uma companhia pode lhe 

auferir diferentes maneiras de reagir as oscilações do mercado e necessidades do ambiente 

externo. Entretanto, apesar da importância da estrutura organizacional como um componente 

no processo de implementação de estratégias, existe uma grande dificuldade para que ocorra 

sua implementação de modo a convergir com os planos da empresa, devido às incertezas 

presentes em um ambiente dinâmico (HITT et al., 2011). 

 

2.2 CONFIGURAÇÕES ORGANIZACIONAIS 

 

A forma como estão estabelecidas as relações internas dentro de uma companhia, assim 

como suas características estruturais específicas refletem a maneira como a mesma irá 

corresponder as necessidades e exercer o seu papel dentro do mercado. Mintzberg et al. 

(2007) apontam a existência de certas configurações capazes de explicar grande parte do que 

é observado nas empresas. O tabela abaixo evidencia essas configurações e suas principais 

características: 

 
Configuração Mecanismo de 

coordenação principal 
Parte principal da 

organização 
Tipo de 

descentralização 
Organização 

empreendedora 
Supervisão direta Ápice estratégico Centralização vertical e 

horizontal 
Organização máquina Padronização de 

processos de trabalho 
Tecnoestrutura Descentralização 

horizontal limitada 
Organização profissional Padronização de 

habilidades 
Núcleo operacional Descentralização 

horizontal 
Organização 
diversificada 

Padronização de 
resultados 

Linha intermediária Descentralização vertical 
limitada 

Organização inovadora Ajuste mútuo Equipe de apoio Descentralização 
selecionada 
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Organização missionária Padronização de normas Ideologia Descentralização 
Organização política Nenhum Nenhuma Vários 

Tabela 1: Tipos de Configurações Organizacionais 
Fonte: Mintzberg et al (2007, p. 195) 

 

Segundo Mintzberg (2007), cada uma das organizações pode ser detalhada, como se 

passará a expor: 

 

 A organização empreendedora tem como característica uma estrutura simples e 

enxuta, facilitando a supervisão direta. Nesse tipo de estrutura tanto a linha 

intermediária quanto a equipe de apoio tem um papel de pouco destaque, possuindo 

poucos integrantes.  Com isso, o ápice estratégico se apresenta como a principal parte 

da companhia sendo responsável pela tomada de decisão e manutenção de seu 

controle. Empresas com esta configuração tendem a ser novas ou de pequeno porte, 

visto que o crescimento e o tempo levam à burocratização. 

 

 A organização máquina teve origem na Primeira Revolução Industrial. Tendo em vista 

este cenário, este modelo é marcado pelas tarefas com elevado grau de especialização 

e altamente padronizado. Dada estas circunstâncias, uma das partes básicas da 

organização que ganha destaque é a tecnoestrutura, sendo responsável por projetar e 

manter a padronização dentro do sistema, além dos gerentes intermediários que 

exercem o controle do núcleo operacional. As companhias que adotam esse tipo de 

configuração os sistemas produtivos devem buscar a simplicidade, garantindo que os 

altos gerentes possam manter o seu controle centralizado. 

 

 A organização profissional tem como característica colaboradores com elevado grau 

de especialização, entretanto com alto grau de controle sobre as atividades 

desempenhadas, ou seja, descentralizada horizontalmente. Como característica desse 

modelo, a tecnoestrutura está pouco presente, visto que a padronização do trabalho 

ocorre nos treinamentos que são desenvolvidos fora da companhia. Em contrapartida, 

nessas empresas a equipe de apoio costuma ser formada por muitos colaboradores que 

são responsáveis por auxiliar os profissionais que se encontram no núcleo operacional. 

 

 A organização diversificada é formada por um conjunto de entidades com certo grau 

de autonomia e que possuem uma estrutura administrativa menos rígida. Nesta 
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configuração organizacional a linha intermediária possui papel relevante, visto que são 

responsáveis por realizar a administração de cada divisão. Sendo assim, verifica-se 

que nestas organizações a existência de uma descentralização vertical limitada. Essa 

restrição à descentralização vertical completa se deve ao fato do escritório central 

manter o controle geral, definindo os resultados esperados de cada divisão. 

 

 A organização inovadora também chamada adhocracia é formada através de uma 

estrutura orgânica. Para fins de controle, os trabalhadores costumam ser agrupados em 

unidades funcionais, porém alocados em equipes para realização de projetos de acordo 

com as necessidades de mercado. Nestes projetos, os profissionais que possuem 

distintas especialidades se unem para a realização de determinado produto ou serviço, 

atendendo as necessidades variadas de um ambiente dinâmico e complexo. Com isso, 

a equipe de apoio ganha visibilidade sendo a qualificação destes profissionais 

necessária para que as atividades no núcleo operacional possam ser desempenhadas. 

As empresas que trabalham neste molde possuem o poder distribuído por toda a sua 

estrutura de modo seletivo. Dessa forma, deixam de existir diferenças entre o ápice 

estratégico e as suas demais partes. Esse tipo de organização, portanto, pode ser 

caracterizada pela descentralização seletiva horizontal e verticalmente, visto que o 

poder é dividido com os demais membros de acordo com a especialidade do 

colaborador e o objetivo da empresa.  

 

 A organização missionária é um modelo no qual a sua ideologia é a responsável pela 

união entre os seus membros. Dada sua natureza, as companhias deste tipo são 

marcadas por uma divisão mais branda das atividades, pouca especialização dos 

participantes e baixo grau de diferenciação entre suas partes. A organização se 

mantém coesa pela padronização das normas, pelo compartilhamento de valores e pela 

crença de seus membros. A tecnoestrutura está pouco presente nessas organizações, 

visto que não existe a necessidade do uso de sistemas de planejamento e controle 

empresarial. 

 

 A organização política é caracterizada pelas ausências de um mecanismo de 

coordenação principal e de uma parte principal da organização, além de possuir 

distintas formas de centralização ou descentralização. Essa estrutura é marcada pela 

separação de suas partes, justificando suas características peculiares. Em alguns casos 
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esse modelo ocorre temporariamente, porém também podem ser reflexos da 

competitividade interna dentro da empresa, traduzindo-se como uma estrutura 

permanente. 

  

Cada tipo de configuração possui determinadas particularidades que podem ser traduzidas 

como vantagens competitivas, diante de determinado cenário no qual estão inseridas. É 

importante que as empresas tenham em mente objetivos bem delineados para que possam se 

moldar da melhor maneira e alcançarem resultados positivos. Tendo em vista essa 

necessidade, é imprescindível a compreensão do modo de formulação da uma estratégia para 

a organização, alinhando seus interesses de modo a obter um desempenho favorável. 

 

2.3 ESTRATÉGIA 

 

É necessário que a empresa tenha sua estratégia delineada de acordo com os seus 

interesses para que se alcancem seus objetivos. Portanto, em seguida será definido o seu 

conceito, além de sua importância para a organização. 

 

2.3.1 CONCEITO DE ESTRATÉGIA 

 

De acordo com Slack e Brandon-Jones (2018) a palavra estratégia tem sua origem da 

palavra grega “strategos” que possui como significado “liderar um exército”. Ainda segundo 

os autores, apesar de não existir nenhuma conexão direta entre a prática militar e o conceito 

atual de estratégia, podemos verificar certa semelhança em ambos os modos de descrição.  

 

Segundo Daros (2017), no passado a ideia de estratégia estava relacionada às 

atividades que eram desempenhadas pelo comandante do exército, para isso eram ressaltadas 

as suas habilidades para realizar a liderança de sua equipe. Atualmente o conceito de 

estratégia não está intrinsecamente relacionado à atividade militar e pode ser interpretado de 

outra maneira. 

 

Nos dias de hoje, a estratégia pode ser caracterizada como uma forma de tomada de 

decisão a respeito das oportunidades existentes, elencando as prioridades da organização e sua 

forma de atuar no ambiente interno e externo (HAMEL; ZANINI, 2018). Neste sentido, 
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Groysberg et. al (2018) afirmam que a estratégia tem como finalidade o estabelecimento de 

um propósito comum, gerando a mobilização dos colaboradores em torno de um objetivo, 

porém também pode ser imposta através de recompensas pelos resultados obtidos ou 

consequências negativas por não obter o retorno esperado. Enquanto isso, para Hitt et al. 

(2011, p. 4), “Uma estratégia é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações 

definido para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva”.  

 

O conceito de estratégia também pode ser encarado como um processo a ser analisado 

diante de diferentes perspectivas. Assim Mintzberg (2010) define este conceito através da 

fábula “Os Cegos e o Elefante” do poeta John Godfrey Saxe. Na fábula cinco homens cegos 

que não conheciam o elefante tiveram a oportunidade de ter seu primeiro contato com o 

animal (MINTZBERG, 2010). Dado seu tamanho e ao fato de a percepção de cada homem 

ocorrer apenas através do tato, cada homem se restringiu ao conhecimento de uma parte do 

animal (MINTZBERG, 2010). Dessa forma, todos tiveram uma interpretação parcial e 

superficial do que seria de fato o elefante (MINTZBERG, 2010). 

 

Para Mintzberg (2010), somos como os cegos, enquanto o elefante seria a estratégia, 

evidenciando a necessidade de conhecer todas as partes que formam o todo. Então, para o 

autor cada uma das 10 escolas de pensamento representaria uma visão do que no final 

podemos identificar como o conceito de estratégia. Em seguida, apresenta-se de acordo com 

Mintzberg (2010) a visão de cada uma das escolas sobre o processo de estratégia: 

 
Escola Formulação da estratégia como um processo: 

Escola do Design Conceptual 

Escola do Planejamento Formal 

Escola do Posicionamento Analítico 

Escola Empreendedora Visionário 

Escola Cognitiva Mental 

Escola do Aprendizado Emergente 

Escola do Poder De Negociação 

Escola Cultural Coletivo 

Escola Ambiental Reativo 

Escola de Configuração Transformador 

Tabela 2: As escolas de pensamento estratégico 
Fonte: Adaptado de Mintzberg, (2010) 

 
As três primeiras escolas foram classificadas como de natureza prescritiva, isto é, sua 

maior preocupação era em relação ao modo como as estratégias devem ser formuladas 

(MINTZBERG, 2010). A Escola do Design foi a primeira, nela a estratégia era vista como um 
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processo informal (MINTZBERG, 2010). As duas escolas seguintes mantiveram como base a 

natureza prescritiva, porém cada uma com sua visão específica (MINTZBERG, 2010). As seis 

escolas que se sucederam tiveram a natureza descritiva, com isso, dando maior valor a forma 

como as estratégias são realmente formuladas (MINTZBERG, 2010). Já a última escola, a 

Escola de Configuração, realiza o agrupamento de elementos das diferentes escolas anteriores 

com o intuito de buscar a integração (MINTZBERG, 2010). 

 

2.3.2 IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA 

 

Como observado, o processo de estratégia pode ser analisado por meio de diferentes 

perspectivas. Em que pese às variadas visões, existe um consenso sobre seu papel 

fundamental na tomada de decisões, principalmente diante das diferentes possibilidades 

existentes e dos impactos gerados pelas consequências de todos os fatores que se encontram 

relacionados dentro da companhia. Portanto, as escolhas devem ser realizadas cautela para 

que as medidas definidas em uma companhia estejam contribuindo para que se alcancem os 

seus objetivos. Andrade e Amboni (2010, p. 43) ressaltam a importância do pensamento 

estratégico nesse sentido: 

 

Pensar de forma estratégica representa um exercício de reflexão e de escolhas diante 
de várias alternativas, diante da dinâmica interna e externa da organização, 
incentivando o praticante a não ver apenas um caminho, mas, n caminhos que nunca 
conseguia ver antes. Enseja a adoção de uma atitude proativa, ou seja, de um 
praticante preocupado em compreender o processo como um todo interconectado, 
com repercussões imediatas e de longo prazo na organização e no meio. 

 
Do mesmo modo, de acordo com Ansoff (2019), apesar da estratégia ser uma 

ferramenta de difícil implementação, ela auxilia na capacidade de lidar com um ambiente 

externo complexo e volátil. Para o autor, ainda que hajam empecilhos enfrentados pela 

companhia em sua execução, os resultados alcançados compensam o este sacrifício. Sendo 

assim, pode-se observar que as empresas que utilizam da estratégia conseguem uma posição 

privilegiada para enfrentar o mercado e obtém certos benefícios. 

 

Quando uma empresa alcança um papel de destaque no mercado em que atua, pode-se 

dizer que a mesma se encontra em uma posição de vantagem competitiva. Esse conceito 

segundo Maximiano (2000) é caracterizado pelos motivos que levam à escolha de uma 

empresa, produto ou serviço pelos consumidores. A adoção de uma estratégia correta pode 

gerar frutos positivos para que a empresa seja capaz de ocupar um papel de destaque no 
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contexto em que está inserida. Assim como é ressaltado por Porter (1996), no momento em 

que uma empresa consegue estabelecer um diferencial e mantê-lo diante da concorrência, ela 

estará em uma posição privilegiada devido à entrega de maiores benefícios na visão de seus 

clientes. 

 

Dentre as maiores dificuldades encontradas no mercado está a capacidade de 

diferenciar-se das demais empresas. Portanto, o diferencial competitivo de uma organização é 

originado de uma estratégia a qual as demais empresas encontram barreiras suficientes para 

dificultar a implementação de um produto ou serviço concorrente com os mesmos atributos 

ou superiores (HITT et al. 2011). Para alcançar esse objetivo é necessário que a estratégia 

faça parte da organização de forma integral e sejam implementadas formas de planejamento 

que devem ser aplicadas às companhias de todos os portes. 

 
2.4 PLANEJAMENTO NAS PEQUENAS EMPRESAS 
 

Todas as companhias passam por uma etapa de planejamento na qual seus administradores 

definem seus objetivos de modo utilizar os seus recursos e aproveitar as oportunidades 

presentes no mercado, podendo ter maior ou menor nível de visibilidade (MAXIMIANO, 

2000). 

 

Todavia, parte das empresas tende a pecar na elaboração de um planejamento de modo 

mais organizado e como consequência os seus objetivos podem sofrer alterações com o 

tempo. Assim como é informado por Sobral e Peci (2013), o planejamento muitas vezes é 

realizado de maneira informal nas companhias, sendo essa característica vista com maior 

frequência nas organizações de pequeno porte. 

 

Outra razão que leva a má formulação de um planejamento de forma mais estruturada nas 

pequenas empresas é a crença de seus gestores. De acordo com Andrade (2019) é comum a 

percepção dos empresários responsáveis das empresas de pequeno porte de que o 

planejamento é uma atividade com um alto grau de complexidade e que pode acarretar em 

grandes custos à corporação. 

 

Com isso, não por acaso, as pequenas empresas tendem a possuir mais problemas em 

relação à realização de seu planejamento de um modo mais estruturado. Dessa forma, certo 
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aspecto merece atenção no que diz respeito às dificuldades enfrentadas por essas organizações 

de pequeno porte. Nesse sentido, Souza e Qualharini (2007, p. 8) apontam que: 

 

Nas pequenas empresas, na maioria dos casos, se direciona a atenção para o 
atendimento a uma série de eventos, que dizem respeito somente ao cotidiano, pois 
além do aspecto multifuncional verificado entre os seus profissionais, destaca-se 
ainda o fato do processo de gestão ficar a cargo dos sócios-proprietários. 

 

Dessa forma, as empresas buscam direcionar a sua atenção principalmente para os seus 

objetivos em espaços de tempo menores. Portanto, o planejamento que deveria ser realizado 

com maior rigor, possui uma atenção reduzida e deixa de usufruir dos benefícios gerados pela 

presença de uma formulação do planejamento em todos os níveis organizacionais. 

 

2.5 TIPOS DE PLANEJAMENTO EM CADA NÍVEL ORGANIZACIONAL  

 

Dentro de uma empresa existem diferentes tipos de planejamento que devem ser 

realizados levando em consideração diferentes fatores como prazo, grau de importância, risco 

entre outros aspectos. Para Andrade (2019) as empresas podem ser divididas em três níveis, 

os quais possuem diferentes atribuições e são realizados diferentes tipos de planejamento. 

Cada tipo de planejamento possui suas especificidades e características, sendo distribuídos 

aos diferentes níveis da companhia para que se alcancem os resultados esperados: 

 

 

 
Figura 2: Níveis Organizacionais 

Fonte: Adaptado de Andrade (2019) 
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Iniciando a partir da camada inferior, tem-se o nível operacional. Nesse nível, é 

realizado o planejamento das atividades diárias da empresa, isto é, o planejamento 

operacional (OLIVEIRA, 2018). O planejamento nesse nível é responsável pela realização 

dos desdobramentos dos planos táticos desenvolvidos pelo nível imediatamente acima 

(ANDRADE, 2019). Este tipo de planejamento, por estar relacionado a atividades com 

menores prazos e amplitudes, possui menores riscos. 

 

No nível intermediário ocorre o planejamento tático da organização, que é 

caracterizado por possuir um grau de detalhamento superior ao planejamento estratégico 

(ANDRADE, 2019). Diferentemente do planejamento estratégico, esse tipo de planejamento 

tem como objetivo atuar em uma área específica, não englobando todas as partes da empresa 

(OLIVEIRA, 2018). No nível intermediário o planejamento realizado possui prazo e 

amplitude maiores que no nível operacional e menores do que no nível estratégico, portanto o 

seu risco também é menor do que o risco no nível estratégico e maior do que no nível 

operacional (OLIVEIRA, 2018). 

 

Por fim, no topo da pirâmide, no primeiro lugar da hierarquia, há o nível institucional. 

Neste nível ocorre o planejamento estratégico da empresa, que é direcionado para o longo 

prazo e engloba a empresa por completo e serve como orientação para que os demais níveis 

da organização possam tomar as suas decisões (ANDRADE, 2019). Dado que o planejamento 

estratégico se caracteriza por prazos e amplitudes mais elevadas, nessa atividade deve-se lidar 

com o maior grau de risco (OLIVEIRA, 2018). 

 

Tendo em vista a relevância do planejamento estratégico e seu possível impacto no 

restante da organização, esta atividade será melhor detalhada no tópico subsequente. Além 

disso, também serão expostas ferramentas que podem auxiliar na realização de tal atividade. 

  

2.6  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Como foi observado, o planejamento estratégico constitui uma atividade de grande 

importância para a organização. Sendo assim, para que possa realizar essa atividade do 

melhor modo possível, torna-se necessário a compreensão de seu conceito, assim como suas 

fases. 



33 
 

2.6.1 CONCEITOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Drucker e Maciarello (2008) definem o planejamento estratégico como um processo 

constante de escolhas atuais a respeito do futuro que se pretende construir. Ainda para os 

autores, dada as dificuldades encontradas para se realizar uma previsão acurada sobre o 

futuro, o processo de planejamento estratégico tem como finalidade auxiliar as empresas para 

que corram apenas os riscos necessários.  

 

Nesse mesmo sentido, para Revelle et al. (2020 p. 16, tradução nossa) “O 

planejamento estratégico é uma perspectiva de longo prazo da organização, projetada para 

fornecer orientação e direção à organização”.  Sendo assim, as companhias utilizam desse 

mecanismo para se protegerem e tomarem as decisões pautadas no futuro que desejam 

construir. 

 

De encontro a este pensamento, Carvalho e Sena (2015) afirmam que o planejamento 

estratégico busca de modo a maximizar os resultados positivos da organização e reduzir suas 

deficiências, suprindo as necessidades dos clientes e buscando um papel de destaque.  

 

Já para Gagliardi (2008) quando se domina o planejamento e a análise estratégica, a 

empresa é capaz de compreender o ambiente de competição em que está inserida, identificar 

as oportunidades e tomar as decisões que convirjam com os seus interesses. 

 

 Sendo assim, para Porter (1996) as empresas devem atuar de forma que suas 

atividades, produtos ou serviços sejam capazes de entregar um valor agregado do modo a 

diferenciá-la das demais. Ainda segundo Porter (1996), por meio do atendimento das 

necessidades dos clientes, da facilidade de acesso dos consumidores ou da variedade de 

produtos ou serviços ofertados, uma companhia é capaz de alcançar uma posição estratégica. 

 

Desse modo, o planejamento estratégico, que está localizado no topo da pirâmide 

organizacional, serve como um guia para as tomadas de decisões em todas as esferas da 

companhia. Com as diferentes perspectivas apresentadas a respeito da definição do conceito 

de planejamento estratégico, é necessário tomar ciência do modo de como ocorre sua 

realização e implementação na organização. 
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2.6.2 FASES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 

Para Oliveira (2018), o planejamento estratégico além de afirmar os interesses da 

empresa, deve englobar o caminho a ser percorrido para transformá-los em realidade. O autor 

afirma que existem quatro fases básicas para a elaboração e implementação do planejamento 

estratégico, são elas: 

 

 Diagnóstico estratégico: é o momento onde se determina a posição onde a empresa se 

encontra atualmente. Essa fase inicial é dividida em cinco etapas. A primeira etapa 

consiste na identificação da visão da empresa, buscando representar o que a empresa 

visualiza em termos de seu futuro em prazos mais extensos. A segunda etapa é 

formada pela identificação dos valores, que são responsáveis pelo fornecimento da 

base para as principais decisões tomadas na empresa. Em seguida, na análise externa 

ocorre a identificação das oportunidades e ameaças à organização. Depois na etapa de 

análise interna da empresa são identificados seus pontos fortes, fracos e neutros. Por 

fim, existe a análise dos concorrentes na qual são identificadas as vantagens 

competitivas dos concorrentes e a da própria empresa. 

 

 Missão da empresa: nesta fase é determinada a razão de ser da empresa e qual é o seu 

tipo de cliente. Com a identificação da sua missão da organização, existe a 

necessidade de que ocorra o estabelecimento de seus propósitos iniciais e potenciais. 

Dessa forma, a empresa busca a compreensão de seu setor de atuação ou a análise da 

possibilidade de entrada no setor. Também é neste momento que ocorre a estruturação 

e debate de cenários, baseando-se nos dados e informações para montar os critérios e 

medidas para pensar no futuro da empresa. Além disso, há o estabelecimento da 

postura estratégica, na qual a companhia visa buscar a melhor maneira de realizar sua 

missão, para isso é necessário reconhecer os seus fortes e fracos assim como sua 

capacidade de aproveitar as oportunidades e enfrentar ameaças. Por fim, nesta fase são 

definidas as macroestratégias, a forma de atuar adotada pela empresa para obter 

vantagens competitivas no ambiente, e as macropolíticas. Ou seja, as orientações 

gerais que darão respaldo as decisões tomadas na organização. 

 

 Instrumentos prescritivos e quantitativos: os instrumentos prescritivos têm como 

objetivo direcionar os esforços para o que deve ser feito pela empresa para que se 
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alcancem seus propósitos, através da especificação do modo de trabalho. Já os 

instrumentos quantitativos são formados pelas projeções econômico-financeiras. É 

neste momento em que ocorre a avaliação de qual é retorno esperado da realização de 

cada atividade, dada à quantidade de recursos necessários para tal feito. 

 

 Controle e avaliação: esta fase é responsável por realizar a avaliação do desempenho 

da empresa em relação à sua expectativa. É nesse momento que é realizado o 

estabelecimento de procedimentos para fins de controle e análise da relação de custos 

versus benefícios.  Para isso, essa função envolve processos como: estabelecimento e 

análise de indicadores de desempenho, avaliação de desempenho, ações corretivas a 

partir dos resultados obtidos, entre outros. 

 

Através das etapas descritas para a realização do planejamento estratégico, é possível 

perceber a importância da criação de propósitos e objetivos comuns para que caminhe em 

direção ao seu futuro esperado. Além disso, é preciso que a forma como as decisões são 

tomadas sigam um padrão, gerando um consenso do que é ou não aceito dentro da companhia 

como a forma adequada. 

 

2.7 IMPORTÂNCIA DA CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

Durante as décadas de 1980 e 1990, a cultura organizacional foi considerada por 

muitos como o possível elemento mais importante para o sucesso de uma empresa 

(ALVESSON; SVENINGSSON, 2016). Contudo, com o passar do tempo essa visão foi 

parcialmente desfeita, mantendo a relevância da cultura organizacional em diferentes aspectos 

relacionados à implementação da estratégia e a realização de mudanças. (ALVESSON; 

SVENINGSSON, 2016).  

 

Tal interdependência existente entre o planejamento estratégico e a cultura 

organizacional é ressaltada pela afirmação de Pereira (2010, p. 64) de que:  

 

O que faz com que um processo de Planejamento Estratégico funcione é a cultura da 
organização [...]; uma estrutura organizacional coerente com as características da 
organização e do modelo do planejamento escolhido; as habilidades, os talentos e o 
nível de conhecimento das pessoas que estão à frente do processo; uma liderança 
forte e capaz o suficiente para estimular e influenciar no momento necessário; e 
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procedimentos e mecanismos eficientes e eficazes sempre com vista nos resultados 
futuros. 
 

Para a compreensão da importância da cultura organizacional, é preciso que se tenha 

em mente o modo como uma cultura é gerada. Essa formação ocorre por meio da troca de 

conhecimentos entre membros de um grupo (SCHEIN; SCHEIN, 2017). Dentro desse 

coletivo, as pessoas passam a compartilhar de um modo de comportamento em comum para a 

tomada de decisões e, assim, os indivíduos levam consigo um padrão característico do grupo, 

referente a forma como enxergam o seu ambiente para a resolução dos problemas (SCHEIN; 

SCHEIN, 2017). Dessa forma, as pessoas que pertencem ao mesmo coletivo possuem uma 

interação constante gerando um padrão de comportamento específico. 

 

Dado esse contexto de intensa troca entre os membros da empresa e o seu exterior, são 

formadas características particulares a cada empresa que podem ser identificadas de 

determinada maneira. Nesse sentido Hitt et al. (2011), definem que a cultura organizacional é 

formada pela sua ideologia, seus símbolos e valores, servindo de guia para a forma como os 

líderes conduzem seu trabalho e tomam decisões em direção aos objetivos da empresa.  

 

Os líderes assim como os demais funcionários de uma organização devem seguir uma 

serie de princípios que caracterizam o modo de se posicionar de cada membro e fazem parte 

do ambiente interno da empresa. O que gera uma padronização do comportamento dos 

colaboradores são suas normas culturais que são responsáveis definir o que é encorajado ou 

desencorajado pelo grupo (GROYSBERG et al., 2018). Portanto, quando os participantes de 

que fazem parte de um mesmo coletivo possuem seus valores e desejos alinhados com os 

objetivos da organização, os indivíduos partilham de um propósito em comum e são capazes 

de fazerem melhores escolhas para defender os interesses da organização. 

 

Além de defender os objetivos que a empresa possui atualmente, muitas vezes é 

necessário que a organização possua resiliência para se adaptar as novas características do 

mercado em constante mudança. Segundo Kotler e Keller (2012), a organização é formada 

através de 3 partes principais: as políticas, a estrutura e sua cultura corporativa. De acordo 

com os autores, ainda que as politicas e a estrutura sejam de difícil transição, é a cultura 

organizacional que possui maior resistência em sofrer alterações. Com isso, para a realização 

do planejamento estratégico de forma coerente com a demanda exigida pelo ambiente no qual 
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está inserida, é necessário que a empresa seja capaz de adaptar cada uma das três partes 

citadas anteriormente. 

 

Como pode ser observado, a importância da cultura organizacional está na criação de 

um ambiente em que são compartilhados um modo de agir e de pensar entre os indivíduos 

pertencentes ao mesmo grupo. Quando se obtém uma cultura organizacional benéfica, ou seja, 

alinhada com os interesses da empresa, os colaboradores compartilham de um propósito em 

comum e seguem um padrão de comportamento esperado pela companhia. Para alcançar os 

objetivos da empresa é preciso que as empresas tenham suas diretrizes estabelecidas para a 

realização do planejamento estratégico consistente. 

 

2.8 VISÃO, MISSÃO E VALORES ORGANIZACIONAIS 

 

A visão, missão e valores são normalmente considerados os fatores cruciais para o 

planejamento estratégico organizacional. Na definição desses componentes, a empresa deve 

buscar considerar o seu ambiente interno e externo presente, além de seu posicionamento em 

relação ao futuro da empresa (REVELLE et al., 2020). 

  

Neste mesmo sentido Drucker e Maciarello (2008, p. 23, tradução nossa) afirmam a 

importância do estabelecimento desses três componentes à empresa quando afirmam que: 

 
Toda empresa exige compromisso com objetivos comuns e valores compartilhados. 
Sem esse compromisso, não há empresa. Há apenas uma multidão. A empresa deve 
ter objetivos simples, claros e unificadores. A missão da organização deve ser clara 
o suficiente e grande o suficiente para fornecer uma visão comum. Os objetivos que 
o incorporam devem ser claros, públicos e constantemente reafirmados.  

 

2.8.1 VISÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Para que uma empresa seja capaz de se adaptar ao seu mercado, é necessário que os 

seus colaboradores tenham em mente os seus objetivos. Nesse sentido a visão surge como 

uma forma de definir o modo como a organização se enxerga no futuro e pode ser considerada 

um fator chave para o seu sucesso (JANTZ, 2017). 

 

Quando se tem uma visão clara e objetiva, os colaboradores da companhia são capazes 

de compreender a forma de agir em cada momento e, assim, suas atitudes são pautadas com o 
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objetivo de se aproximarem cada vez mais de onde a empresa gostaria de estar no futuro 

(HITT et al., 2011). Contudo, infelizmente, parte das empresas não se utiliza desse meio para 

a obtenção de vantagens no mercado e se aproximarem de seu ideal de futuro.  

 

De acordo com Levitt (1960), muitas empresas se atêm a visão de curto prazo, fazendo 

com que as mesmas não sejam capazes de definir as suas oportunidades de mercado. Dessa 

forma, as empresas restringem seu campo de atuação de modo que se tornam incapazes de 

enxergar as alternativas que possuem e evoluírem de acordo com as exigências dos 

consumidores. Além disso, outro problema que pode ser enfrentado dentro de uma companhia 

consiste no fato dos líderes não adotarem uma postura condizente com a visão da empresa. 

Para Hitt et  al (2011), quando os líderes não possuem suas atitudes pautadas nos objetivos da 

empresa, os demais funcionários podem não possuir das ferramentas e os meios necessários 

para que possam agir de modo coerente com a visão da corporação  e, com isso, a empresa 

pode ser mal sucedida. 

 

Portanto, visão da empresa pode ser interpretada como o modo como a companhia 

gostaria de estar no futuro. Uma visão organizacional simples orienta os colaboradores para 

que façam as suas decisões no cotidiano da empresa para que esteja cada dia mais próximo de 

alcançarem o ideal almejado. Tendo em vista que a empresa possui uma ideia clara de seu 

futuro, é necessário que a companhia busque os meios de alcançá-lo. 

 

2.8.2 MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

A missão da empresa está intimamente relacionada à sua visão, pois, a partir da forma 

como a empresa se vê no futuro, ela é capaz de definir o seu propósito, definindo qual é o seu 

mercado alvo e quais são os clientes que deseja atender (HITT et al., 2011). Tendo seus 

objetivos traçados, a empresa é capaz de elaborar as estratégias necessárias para que buscar 

obter os resultados pretendidos (HITT et al., 2011). 

 

A missão está intimamente relacionada a razão da existência da empresa. Ou seja, as 

organizações devem ser criadas para cumprir a função de satisfazer a necessidade existente no 

mercado de seus consumidores (ANDRADE, 2019). Neste sentido, quando é delimitada a 

missão de uma empresa são estabelecidos pontos como: qual é o seu negócio, onde os seus 
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esforços serão concentrados, qual seu diferencial em relação à concorrência entre outros 

aspectos (OLIVEIRA, 2018). 

 

Neste mesmo sentido, para Kotler e Keller (2012), nas economias formadas por 

pessoas que possuem com diferentes características e distintos tipos de exigências é 

necessário que a entrega de valor faça parte de seu processo, diferentemente do que ocorre em 

um uma economia caracterizada pela escassez de bens, na qual o grau de exigência é menor 

devido à baixa oferta de produtos ou serviços. Portanto, em um ambiente complexo, a missão 

das empresas consiste em fornecer um diferencial ao cliente (KOTLER; KELLER, 2012). 

Sendo assim, as empresas devem buscar o ajuste de seu processo de modo a ser capaz de 

oferecer um produto ou serviço com um valor superior ao de seus concorrentes. 

 

Dessa forma, a missão de uma empresa está intrinsecamente atrelada ao seu propósito. 

Portanto, através da missão uma companhia é capaz de expressar a sua razão de existir e o que 

a mesma é capaz de entregar a sociedade em termos de valor.  

 

2.8.3 VALORES ORGANIZACIONAIS 

 

A criação dos valores dentro de uma organização surge através do compartilhamento 

de experiências entre membros de determinado coletivo. Segundo Schein e Schein (2017), 

para a resolução de um novo problema enfrentado por um determinado grupo, inicialmente 

são consideradas as ideias de determinados indivíduos de modo a alcançar a melhor forma de 

resolvê-lo.  

 

De acordo com os autores, enquanto essas atividades são realizadas devido a 

influência de determinadas pessoas no grupo, existe a dúvida em relação a eficácia de tal 

modo de agir (SCHEIN; SCHEIN, 2017). Contudo, caso determinado modo de atuação se 

prove benéfico e tenha efeito positivo, os indivíduos criarão a crença de que o modo de 

atuação proposto é válido, formando a criação de valores compartilhados sobre a maneira de 

abordar determinado problema (SCHEIN; SCHEIN, 2017). 

  

Os valores organizacionais estão relacionados à forma de pensar em como as coisas 

deveriam ser realizadas dentro de uma companhia (MACQUEEN, 2020). Para que se tenha 

um modo de pensar compartilhado pelo grupo, de acordo com Oliveira (2018) a relação entre 
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as questões éticas, os princípios e crenças são responsáveis pela formação dos valores da 

empresa, auxiliando nas decisões realizadas pelos funcionários dentro da companhia e 

podendo servir como forma de sustentar sua vantagem competitiva. 

 

 Sendo assim, o estabelecimento dos valores dentro de uma organização pode ser 

interpretado como uma forma de alinhar o comportamento dos colaboradores com os 

objetivos e propósito da empresa de modo a obter melhores resultados. Tendo estabelecido 

estes três pilares, é necessária a continuidade das demais etapas do planejamento estratégico. 

Para isso, serão apresentadas algumas ferramentas que suportam esse processo. 

 

2.9 FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Com o objetivo de auxiliar na realização do planejamento estratégico, inúmeras 

ferramentas podem ser utilizadas. Essas ferramentas visam apoiar o planejamento em cada 

uma de suas etapas servindo de base para a elaboração de uma estratégia de modo mais 

eficiente e eficaz, direcionando os esforços necessários em cada momento. Neste item, são 

analisadas as ferramentas utilizadas no presente estudo para apoiar o processo de estruturação 

do planejamento estratégico. 

 

2.9.1 SWOT 

 

A análise SWOT, assim como o planejamento estratégico, tem sua origem nos 

projetos acadêmicos de política de negócios da Harvard Business School e em outros 

trabalhos realizados pelas escolas de negócio americanas a partir da década de 60 (HILL E 

WESTBROOK, 1997).  

 

O termo SWOT é um acrônimo de origem inglesa, suas iniciais significam strenghts 

(forças), weaknesses (fraquezas), opportunities (oportunidades) e threats (ameaças). A análise 

SWOT visa controlar e analisar os ambientes interno e externo, através da avaliação dessas 

quatro perspectivas de uma organização (KOTLER; KELLER, 2012). Desse modo, essa 

ferramenta tem como finalidade auxiliar na identificação dos pontos fortes da empresa e o 

aproveitamento das oportunidades existentes no mercado, além de buscar o reconhecimento 

de seus pontos fracos, assim como suas fraquezas de modo a reduzir seus impactos 
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(ARMSTRONG et al., 2018). Abaixo temos a representação gráfica de como ocorre a 

estruturação dessa matriz:  

 

 
Figura 3: Matriz SWOT 

Fonte: Adaptado de Armstrong et al. (2018) 
 

De acordo com Armstrong et al. (2018) a matriz pode ser entendida do seguinte modo: 

 

 Forças: são formadas pelos pontos positivos e internos da organização. Nesse sentido 

podem ser interpretadas como as características presentes na empresa que auxiliam no 

alcance de seus objetivos. Sendo assim, as forças da empresa estão relacionadas à 

capacidade da empresa de atender as necessidades dos seus consumidores. 

 

 Fraquezas: são compostas pelos pontos negativos e internos da empresa. As fraquezas 

de uma companhia são caracterizadas pelos fatores limitantes que dificultam a 

possibilidade da empresa alcançar os resultados esperados. 

 

 Oportunidades: são fatores positivos que se encontram no ambiente externo da 

empresa. As oportunidades presentes no mercado podem ser consideradas 

possibilidades existentes para que a companhia consiga explorar o seu ambiente 

externo e obter vantagens. 

 

 Ameaças: as ameaças são pontos negativos e externos ao ambiente da empresa. Dessa 

forma, as organizações quando confrontam com esses problemas, devem buscar a 
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minimização dos impactos que podem ser gerados pelas dificuldades encontradas no 

mercado. 

 

Além disso, é importante notar que a combinação dos diferentes pontos de análise gera 

distintas escolhas estratégicas, como é descrito por Kulshrestha e Puri, (2017) e pode ser visto 

no tabela: 

 S W 

O 
SO 

(maxi-maxi) 
WO 

(mini-maxi) 

T 
ST 

(maxi-mini) 
WT 

(mini-mini) 

Tabela 3: Matriz de Escolhas Estratégicas 
Fonte: Adaptado de Kulshrestha e Puri, (2017) 

 

 A estratégia WT (mini- mini): neste caso ocorre o agrupamento das fraquezas 

(weaknesses) e de suas ameaças (threats). Quando uma empresa encontra-se em uma 

posição na qual tem que lidar com as ameaças externas e suas fraquezas internas ela 

encontra-se em uma posição difícil. Portanto, a empresa deve buscar minimizar ambos 

os fatores. 

 

 A estratégia WO (mini- maxi): neste sentido a empresa pode ser capaz de identificar 

oportunidades no ambiente externo, porém também necessita lidar com as suas 

fraquezas internas. A estratégia a ser adotada deve visar minimizar as fraquezas da 

organização (weaknesses) e ao mesmo tempo maximizar as oportunidades 

(opportunities) presentes no mercado. 

 

 Estratégia ST (maxi-mini): essa posição consiste na busca por maximizar as forças 

(strenghts) da organização, em paralelo com a redução das ameaças (threats) presentes 

no ambiente externo. Nesse sentido muitas empresas precisam lidar com fatores 

externos os quais não possuem controle e dificultam o seu crescimento organizacional. 
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 A estratégia SO (maxi-maxi): nesse cenário a empresa encontra-se em um ambiente 

externo favorável, com oportunidades (opportunities) e através de suas forças 

(strenghts) possui recursos necessários para aproveitar as chances oferecidas pelo 

mercado. Então a estratégia nesse momento consiste no crescimento através da 

maximização de suas forças, otimizando os benefícios adquiridos das oportunidades 

de mercado. 

 

O uso da matriz SWOT auxilia, portanto, na visualização da companhia em relação a seu 

ambiente interno e externo. Como foi visto, a avaliação de cada ponto de análise resulta em 

uma estratégia para cada situação específica. Além da elaboração dessa matriz é necessário 

que a empresa seja capaz de identificar os seus pontos de destaque no mercado como será 

visto em seguida. 

 

2.9.2 OBJETIVOS DE DESEMPENHO DA PRODUÇÃO  

 

Existem cinco objetivos de desempenho básicos responsáveis por auxiliar a empresa à 

obtenção de vantagem competitiva (SLACK ET AL., 2016). Cada objetivo é responsável por 

direcionar a empresa a atuar de um modo específico com a finalidade de que atrair um 

público-alvo: 

 

Vantagem Atitude 

Qualidade Fazer as coisas certas 

Rapidez Fazer as coisas com velocidade 

Confiabilidade Fazer as coisas no prazo 

Flexibilidade Capaz de mudar o que é feito 

Custo Fazer as coisas mais barato 

Tabela 4:  Objetivos de desempenho 
Fonte: Adaptado de Slack et al. (2016) 

 

Para Slack et al. (2016) cada um dos critérios pode ser entendido conforme as 

descrições abaixo:  

 

 Qualidade: este critério tem como finalidade assegurar a realização de uma atividade 

tendo como resultado final um padrão esperado sob o serviço ou produto ofertado. A 

forma de análise do que é considerada qualidade varia de acordo com o tipo de 
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operação desempenhada. Para uma investigação mais apurada deste conceito deve-se 

considerar tanto os clientes internos e externos da organização. 

 

 Rapidez: neste critério é analisado o tempo necessário para que os clientes tenham os 

seus produtos ou serviços entregues. Neste caso, é preciso que a organização possua 

uma velocidade nas suas operações internas de modo a atender sua demanda com 

maior agilidade. A redução do tempo de resposta também acarreta inúmeros outros 

benefícios como a redução dos custos de estoques intermediários e menor necessidade 

de projeção das vendas para longos prazos, visto que a empresa é capaz de responder a 

demanda de imediato. 

 

 Confiabilidade: este critério esta relacionado à entrega de um produto ou serviço 

dentro do prazo previsto, cumprindo determinadas especificações estabelecidas. A 

avaliação deste critério ocorre após o recebimento do que é ofertado. Ou seja, apenas 

após este momento é possível analisar o seu grau de confiabilidade. Quando este 

critério é atendido, se tem uma economia de tempo e dinheiro, somado à estabilidade 

proporcionada. Assim, um serviço ou produto que não é entregue dentro do prazo 

previsto, gera maior desperdício de tempo em uma atividade, ocasionando na elevação 

de seu custo e impactando na qualidade do tempo de sua operação. 

 

 Flexibilidade: está relacionada à versatilidade da organização. A capacidade de 

corresponder a mudanças pode estar relacionada à inserção de produtos e serviços 

novos ou modificados no mercado, conhecida como a flexibilidade de produto/serviço. 

Também existe a flexibilidade de composto (mix), que diz respeito à variedade de 

produtos e serviços ofertados. A flexibilidade de volume é a capacidade da companhia 

de corresponder as oscilações de demanda que possam ocorrer e a flexibilidade da 

entrega é referente à possibilidade de operar com tempos de entregas diferentes. 

 

 Custo: este critério é utilizado pelas empresas que concorrem pelo menor preço do 

produto. Uma vez que os custos impactam diretamente no preço dos produtos e 

serviços, quanto menor o seu custo, menor pode ser o seu preço ofertado. Este critério 

é afetado pelos demais citados acima, dado que uma operação realizada com 

qualidade, rápida, confiável e flexível gera a redução dos custos. 
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Tendo abordado cada um dos cinco fatores que contribuem de diferentes maneiras para a 

competitividade dentro de uma organização, é necessário que a empresa procure identificar 

quem são os melhores em relação a determinado requisito e procure retirar ideias de como 

poderia melhorar a sua operação. 

 

2.9.3 BENCHMARKING  

 

O benchmarking pode ser compreendido como uma abordagem utilizada pelas 

organizações para realizar a comparação das mesmas com as companhias que possuem 

determinado destaque (OLIVEIRA, 2018). Para isso, as empresas busca-se reconhecer as 

práticas adotadas pelas organizações referências e adaptá-las a sua realidade (OLIVEIRA, 

2018). 

 

Para Slack e Lewis (2017) o processo para a realização de um benchmarking consiste 

inicialmente na análise de determinada operação da empresa, passando pelo estudo de como a 

atividade é realizada em outros locais e com isso identificando as principais diferenças 

existentes entre ambos os processos, para que se torne possível implementar as melhorias 

necessárias. 

 

É importante notar que para a realização do benchmarking não é preciso 

necessariamente realizá-lo com uma concorrente direta. Com isso, de acordo com a Fundação 

Britânica de Qualidade, existem diferentes tipos de benchmarking¸ como é o caso dos citados 

abaixo (SLACK; LEWIS, 2017): 

 

 Benchmarking estratégico: voltado para o estudo das estratégias de longo prazo da 

companhia. 

 

 Benchmarking de performance ou competitivo: busca realizar a análise de 

características presentes em organizações que estão no mesmo setor. 

 

 Benchmarking de processo: analisa como empresas que possuem a mesma atividade 

realizam o seu processo, visando implementar melhorias em seu processo interno. 
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 Benchmarking funcional: busca realizar a avaliação das diferenças entre o negócio da 

companhia e empresas de diferentes setores, com o objetivo de obter novas ideias de 

melhorar os desempenho de seus processos existentes atualmente. 

 

 Benchmarking interno: realiza a comparação entre operações que ocorrem dentro da 

própria companhia. 

 

 Benchmarking externo: é a análise do modo de atuação de outras empresas em relação 

ao processo desenvolvido internamente. 

 

 Benchmarking internacional: busca a comparação com as melhores práticas 

desenvolvidas por empresas de diferentes países. 

 

Apesar de cada processo possuir sua especificidade, o propósito na realização desta 

atividade é o mesmo. Através da análise das melhores práticas observadas, busca-se 

identificar as oportunidades de aprimoramento e implementação de melhorias dentro da 

própria companhia. Além disso, é necessário que ocorra seu acompanhamento, buscando 

sempre otimizar os processos e obter resultados mais positivos. 

 

2.9.4 PLANO DE AÇÃO (5W2H) 

 

“A ferramenta 5W2H foi criada por profissionais da indústria automobilística do Japão 

como uma ferramenta auxiliar na utilização do PDCA, principalmente na fase de 

planejamento” (SILVA et al., 2013, p. 3). De acordo com Marshall Junior et al. (2012), esta 

ferramenta possui sobretudo a finalidade de analisar e padronizar processos, elaborar planos 

de ação e estabelecer um modo de atuação e controle através de indicadores.  

 

O 5W é referente às palavras de origem inglesa a What (O quê), When (Quando), Why 

(Por que), Where (Onde) e Who (Quem), e o 2H, à palavra How (Como) e à expressão How 

Much (Quanto) (Behr et al., 2008). De acordo com Mello et al. (2016) a ferramenta busca, 

através da realização de um checklist, explicitar as etapas que devem ser realizadas com as 

informações necessárias para que o plano seja posto em prática. Com a realização destes 7 
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questionamentos pode-se realizar a organização do planejamento de uma forma melhor 

elaborada: 

 

What O que será feito? 

When Quando será feito? 

Why Por que será feito? 

Where Onde será feito? 

Who Por quem será feito? 

How Como será feito? 

How Much Quanto será o custo? 

Tabela 5: Perguntas 5W2H 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Com a realização do plano de ação e sua posterior execução é necessário que sejam 

avaliados os pontos positivos e negativos em relação ao que foi proposto. Dessa forma, é 

possível realizar o aperfeiçoamento das atividades buscando a constante evolução. 

 

2.9.5 CICLO PDCA  

 

O PDCA é o acrônimo das palavras: Plan (planejar), Do (fazer), Check (checar) e Act 

(agir). O nesse sistema temos uma sequência de atividades que são realizadas de maneira 

cíclica, visando à melhoria continua (SLACK et al., 2016). Este processo segue quatro etapas 

principais como pode ser verificado na imagem abaixo: 

 

 
Figura 4: Ciclo PDCA 

Fonte: Adaptado de Slack et al., (2016) 
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De acordo com Slack et al (2016) cada uma das quatro etapas pode ser explicada da 

seguinte forma: 

 

 Planejar (Plan): nesta etapa busca-se analisar e compreender o problema que se deseja 

solucionar. Para isso, é feita a coleta de dados, sua avaliação e a elaboração de um 

plano de ação. 

 

 Fazer (Do): é a etapa em que se implementa o plano de ação. Nesta etapa também 

podem ser realizados ciclos de PDCA menores, buscando a resolução de possíveis 

problemas de execução do plano de ação. 

 

 Checar (Check): neste momento é realizada a avaliação do desempenho dentro da 

organização, dada à nova forma de atuação. Assim, é possível verificar se está ou não 

obtendo os resultados de acordo com o que foi esperado. 

 

 Agir (Act): neste estágio existem duas atitudes a serem tomadas. No caso de um 

resultado conforme o esperado, a proposta de melhoria torna-se o modo padrão de 

comportamento a ser seguido. Em contrapartida, quando o resultado é diferente do 

esperado, busca-se o aprendizado com o que não deu certo para a elaboração de um 

novo ciclo. 

 

O PDCA também pode ser visto como um processo que conecta pessoas que possuem 

papéis distintos dentro de uma companhia. Assim como informa Lélis (2012), este processo é 

caracterizado como um ciclo que contém atividades distintas, interligadas e que envolvem 

pessoas com diferentes áreas de atuação, buscando a implementação de melhorias na 

organização. Com isso, esta atividade visa estar sempre buscando aperfeiçoar o modo de 

trabalho atual para que a empresa obtenha melhores resultados.     
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

3.1 METODOLOGIA APLICADA 

 

Este capítulo tem como objetivo realizar a exposição da metodologia utilizada neste 

trabalho. Para isso, inicialmente foi realizado o levantamento bibliográfico de modo a 

embasar a atividade proposta. Desse modo, pretende-se realizar o estudo de caso, delimitando 

a sua abrangência, seguido pela coleta e análise dos dados necessários, para que, com o uso 

das ferramentas propostas, seja possível interpretar as informações e obter uma conclusão ao 

estudo de caso. 

 

3.2 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

Existem diferentes maneiras de se classificar uma pesquisa. De acordo com Silveira e 

Córdova (2009), as pesquisas podem ser classificadas de acordo com a sua abordagem, sua 

natureza, seus objetivos e seu procedimento. Abaixo serão melhor evidenciadas as possíveis 

classificações existentes: 

 

 Abordagem: neste sentido as pesquisas podem ser divididas a partir de uma 

abordagem quantitativa ou qualitativa (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). No caso do 

tratamento qualitativo a preocupação não está na quantificação da análise, buscando 

uma abordagem com o viés teórico e de dados empíricos (SILVEIRA; CÓRDOVA, 

2009). No caso da abordagem quantitativa, faz-se o uso do raciocínio lógico e 

dedutivo para que se alcancem os resultados e seja possível medir cada aspecto em 

análise (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). 

 

 Natureza: existem duas possibilidades a respeito da natureza de uma pesquisa. Dessa 

forma, uma pesquisa pode ser considerada de natureza básica quando está voltada para 

a geração de novos conhecimentos científicos, porém sem sua aplicação prática 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). Já no caso da pesquisa aplicada, é de interesse a 

resolução de problemas através da aplicação dos conhecimentos (SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009). 
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 Objetivos: de acordo com Gil (2002), as pesquisas podem ser classificadas com o 

caráter exploratório, descritivo e explicativo. No caso da pesquisa exploratória busca-

se realizar o conhecimento mais detalhado acerca do problema, explicitando o 

problema em análise para a elaboração de hipóteses (GIL, 2002). No caso das 

pesquisas descritivas, o objetivo está na busca do detalhamento das relações existentes 

entre diferentes variáveis ou na descrição dos aspectos de determinado evento ou 

grupo (GIL, 2002). Por fim, na pesquisa explicativa ocorre o aprofundamento no 

estudo da realidade existente, com o intuito de buscar justificar os fenômenos 

vivenciados.  

 

 Procedimentos: o tipo de modalidade de pesquisa a ser adotado poderá variar de 

acordo com o método que será escolhido (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009). Com isso, 

existem diferentes procedimentos que podem ser utilizados para que se alcancem os 

resultados desejados.  

 

Tendo em vista as definições vistas, pode ser dito que a presente pesquisa tem uma 

abordagem tanto qualitativa como quantitativa. Quanto à sua natureza será realizada uma 

pesquisa aplicada e com o caráter exploratório. Quanto aos procedimentos este trabalho está 

limitado à realização do estudo de caso, utilizando como base o referencial teórico obtido por 

meio de uma pesquisa bibliográfica e a realização de uma pesquisa com survey para obtenção 

dos dados desejáveis e sua posterior análise. 

 

3.3 ESTUDO DE CASO 

 

 Yin (2001), define o estudo de caso como uma investigação empírica de um fenômeno 

dentro de determinado contexto. Para a elaboração do estudo de caso em questão existe uma 

série de etapas a serem seguidas. 

 

Neste sentido, inicialmente se tem a definição do problema proposto e das questões a 

serem respondidas. Em seguida, busca-se realizar um estudo acerca do referencial teórico de 

modo a embasar o estudo proposto. Além disso, é definido o tipo de metodologia utilizada na 

pesquisa. Passado esses passos, através de uma coleta de dados, objetiva-se alcançar o 
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conteúdo necessário para a posterior análise e explicitação de seus resultados. As etapas a 

serem seguidas, são evidenciadas na imagem abaixo: 

 

 
Figura 5: Fluxograma da Metodologia do Trabalho 

Fonte: Autor, 2020 
 

3.4 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA A COLETA DOS DADOS 

 

Os dados evidenciados neste trabalho foram coletados através de diferentes fontes. 

Para a obtenção dos dados institucionais, foi consultado o endereço eletrônico da organização, 

além da realização de entrevistas com os sócios. 

 

A estruturação do planejamento estratégico teve como base a visita técnica realizada a 

unidade em questão, a elaboração de um survey para os clientes e colaboradores, além de 

entrevistas realizadas com os membros da organização. Através do contato direto com os 
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responsáveis pelas atividades diárias foi possível a extração de informações mais detalhadas 

dos problemas enfrentados pela organização em seu cotidiano. 

 

Por meio do levantamento dos dados através de diferentes fontes e considerando 

diversas perspectivas, foi realizado o mapeamento da companhia. Com isso, pode-se realizar 

um panorama da situação atual que a organização possui e deste modo buscar a elaboração do 

caminho que se objetiva trilhar. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Tendo em vista que o estudo de caso tem como objetivo a análise de uma empresa 

comercial de pequeno porte, localizada na cidade do Rio de Janeiro e com seu ramo de 

atuação delimitado a um determinado setor, os resultados obtidos são restritos à realidade da 

empresa em questão. Portanto, dado que cada organização possui sua especificidade, os 

resultados não devem ser replicados à outras companhias, independente de seu tamanho, ramo 

ou de seu local de atuação.  

 

Além disso, vale ressaltar que se considerando a natureza dinâmica do mercado em 

que a empresa está inserida, as soluções encontradas para a organização não possuem 

validade atemporal, pois os fatores internos e externos, que são extremamente dinâmicos, 

exercem forte influência nos resultados. 
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CAPÍTULO IV – O ESTUDO DE CASO 

4.1 O MERCADO  

 
O mercado de venda e aluguéis de equipamentos multifuncionais e venda de suprimentos 

é extremamente competitivo na cidade do Rio de Janeiro. Este mercado é formado por 

empresas de todos os portes e com distintos graus de experiência na atuação dentro deste 

segmento. 

 

As maiores organizações possuem vantagens significativas em relação às demais devido a 

capacidade de obter equipamentos e suprimentos com um preço substancialmente inferior. 

Isto ocorre tendo em vista que as compras realizadas por essas organizações são feitas em 

grandes volumes, permitindo que essas empresas possuam maior poder de barganha em 

relação à concorrência. 

 

Todavia, a existência de diversas empresas de pequeno porte evidencia que é possível 

encontrar diferentes meios de se destacar e atrair clientes. Dessa forma, essas empresas têm 

encontrado meios de sobreviver e se sustentar diferenciando-se de distintas formas para que 

possam ser competitivas dentro do mercado. 

 
4.2 A EMPRESA 

 

Neste trabalho a organização onde será realizado o estudo de caso será descrita de maneira 

anônima. Portanto, tanto seu nome quanto outras informações que possam identificá-la não 

serão abordadas neste trabalho. Neste estudo, é adotado o nome de Empresa X, de modo a 

identificar a companhia em questão.  

 
4.2.1 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 
A Empresa X foi fundada no ano de 1993, na cidade do Rio de Janeiro, por seus atuais 

sócios proprietários. Inicialmente a companhia tinha como objetivo atender a demanda do 

mercado de serviços e suprimentos do segmento de máquinas copiadoras. Portanto, em seu 

primeiro momento, a organização trabalhava com uma gama restrita de produtos e serviços 

ofertados. 
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 Nos primeiros cinco anos no mercado a empresa pode crescer e conquistar a 

confiança de seus clientes. Contudo, para manter o seu ritmo de expansão, a companhia 

resolveu introduzir mais um produto em seu portfólio. Assim, através da parceria com um 

único fornecedor, iniciou a comercialização de copiadoras. Os equipamentos utilizados 

inicialmente tinham como objetivo o atendimento ao mercado de pequeno porte, por se 

tratarem de copiadoras menores.  

 

Em seguida, visando o atendimento de um novo público, a empresa realizou uma nova 

parceria. Dessa forma, a organização obteve a oportunidade de fornecer ao mercado máquinas 

copiadoras maiores e com um desempenho superior às anteriores e, desta maneira, podendo 

atender a essa demanda presente em seu mercado. 

 

Já no ano de 1998, a companhia decidiu dar mais um passo em sua trajetória, de modo 

a continuar o seu processo de expansão. Com a evolução do mercado, a empresa passou a 

trabalhar com máquinas multifuncionais, além da introdução do serviço de aluguel de 

equipamentos. 

 

Ao longo dos anos a empresa, através de parcerias, passou a oferecer diferentes 

oportunidades de produtos ao seu mercado consumidor, por meio de um leque de diferentes 

produtos e serviços ofertados. A empresa com mais de 25 anos de experiência, busca estar 

atenta às mudanças presentes no mercado para que possa aproveitar as oportunidades, sempre 

se reinventando e oferecendo seus produtos e serviços da melhor maneira possível a seus 

clientes. 

 

4.2.2 PRINCIPAIS SERVIÇOS DA EMPRESA 

 
Atualmente a empresa oferta uma diversidade de produtos e serviços para que possa 

atender as diferentes necessidades de seus clientes no que diz respeito aos equipamentos 

multifuncionais. Sendo assim, as áreas da organização podem ser divididas em quatro 

principais fontes de receitas: 

 

 Venda de suprimentos  

 Venda de equipamentos 

 Manutenção de multifuncionais 
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 Aluguel de multifuncionais 

 

Apesar da restrição a um único tipo de produto comercializado, a companhia é capaz de 

atender as diferentes demandas presentes em seu mercado. Devido à parceria com diversos 

fornecedores, a empresa possui a competência para assistir clientes tanto de pequeno quanto 

de grande porte. 

 

4.2.2.1 COMPOSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 
A empresa se configura como uma organização empreendedora. Neste sentido, a partir 

de sua estrutura enxuta e simples os seus sócios mantém o seu controle vertical e 

horizontalmente. Com isso, os seus profissionais possuem um grau limitado de autonomia 

dentro do processo decisório dentro da companhia. 

 

Apesar da baixa autonomia dentro da organização, os profissionais possuem 

características multifuncionais e podem atuar em diferentes áreas da organização, exercendo 

diferentes funções conforme as necessidades. Em relação  a empresa, a mesma pode ser 

dividida em departamentos, como pode ser visualizado em seguida: 

 
Figura 6: Organograma da Empresa X 

Fonte: Autor, 2020, com base nas informações fornecidas pela empresa 
 

Os serviços referentes à contabilidade da Empresa X são terceirizados. Portanto a 

diretoria da organização possui controle limitado sobre a forma de trabalho desse setor, tendo 

acesso ao seu resultado final, contudo com pouca influência sobre a forma de realização de 

seu modo de trabalho. 
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Todas as demais atividades referentes a distintas áreas de atuação são desempenhadas 

dentro da companhia. Por mais que existam diversos departamentos para a operação da 

empresa, muitas vezes apenas um colaborador é encarregado pela realização de atividades 

referentes a mais de um departamento. No caso da empresa X, existem equipes 

multifuncionais na quais os funcionários coletivamente respondem pela execução das 

atividades em dois ou mais departamentos. 

  

No que diz respeito ao planejamento estratégico realizado na empresa, o mesmo 

ocorre no nível institucional, que é formado apenas pelos seus sócios. Atualmente, não 

existem objetivos e metas formalizadas aos seus colaboradores para que a empresa possa 

trilhar o seu caminho em direção ao crescimento no longo prazo. Além disso, o planejamento 

existente é realizado de modo informal, a partir do conhecimento geral de mercado dos sócios 

e sem o auxílio de ferramentas. Tal situação pode ser compreendida devido aos empresários 

estarem envolvidos diretamente nas atividades operacionais diárias que ocorrem na 

companhia, reduzindo o tempo hábil para se dedicarem ao futuro da organização. 

 

No que tange a cultura da empresa, por tratar-se de uma organização familiar, os seus 

pilares estão baseados nos valores pessoais dos próprios sócios. Portanto, as atitudes 

esperadas dos colaboradores estão pautadas no próprio estilo de vida dos fundadores da 

companhia, porém não há uma explicitação de qual tipo de comportamento é desejável. 

 

4.2.3 CENÁRIO ATUAL DA EMPRESA 

 
No ano de 2020, a companhia passa pela maior crise enfrentada ao longo de sua 

trajetória. Dada as circunstâncias da pandemia instaurada, grande parte de seus clientes 

tiveram sua fonte de receita afetada. Consequentemente, a própria empresa constata um 

aumento nos níveis de inadimplência dos clientes, além de dificuldades para realização de 

novos negócios. 

 

A crise sanitária do Coronavírus gerou impactos imediatos na companhia, refletindo 

em resultados inferiores aos que eram esperados. Diante das dificuldades presentes no 

momento atual, a empresa encontra-se em uma situação de busca pelo direcionamento de seus 

objetivos para que possa superar os novos obstáculos propostos. Dessa forma, na metade do 

ano de 2020 foi iniciado um novo processo de reestruturação da empresa.  
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Sendo assim, com a finalidade de maior compreensão de seu mercado, de seu 

ambiente interno e a busca do delineamento de seus objetivos, o presente estudo visa atender 

às necessidades presentes na organização para que a mesma possa enfrentar esse momento de 

turbulência e possuir um direcionamento para o seu futuro. Neste contexto, surge a 

oportunidade para a criação de um projeto de elaboração do planejamento estratégico dentro 

da companhia de modo mais estruturado. 
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CAPÍTULO V – ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
5.1 ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
A elaboração do planejamento estratégico na Empresa X será baseada nos conceitos 

expostos no capítulo 2 deste trabalho, por meio do uso das ferramentas apresentadas. A partir 

desta abordagem busca-se a estruturação do planejamento da companhia de forma mais 

simples e objetiva. 

 
5.2 IDENTIFICAÇÃO DA VISÃO, MISSÃO E VALORES 

 
Conforme apresentado anteriormente, a visão, missão e valores em conjunto podem 

ser compreendidos como atributos de suma importância para a elaboração do planejamento 

estratégico de forma bem sucedida. 

 

 A partir de uma entrevista com os sócios e proprietários da companhia foi possível 

observar a ausência desses três pilares definidos claramente. Com isso, através de uma 

reunião com os mesmos foram estabelecidos como esses três pontos seriam definidos na 

organização: 

 

 Visão: ser reconhecida pela excelência em serviços prestados aos seus parceiros de 

negócios. 

 

 Missão: fornecer soluções para que nossos parceiros de negócios possam aprimorar 

seu desempenho. 

 

 Valores: ser correta, cuidar de nossos clientes internos e externos, atenção aos 

detalhes, adaptar-se aos novos desafios e buscar a evolução. 

 

Por meio da definição da visão, dos valores e da missão da empresa, buscou-se evidenciar 

a todos os colaboradores a razão de existir da empresa, como a mesma espera ser vista no 

futuro, além de estabelecer quais são os valores da empresa de modo a guiar as decisões 

tomadas pelos funcionários. 
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5.3 ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO 

 
Para realização desta etapa, foi realizada a elaboração da matriz SWOT junto aos 

sócios da companhia. Deste modo, foi possível identificar os pontos positivos e negativos 

enfrentados dentro e fora da organização, conforme pode ser visualizado abaixo: 

 

  Positivo Negativo 

Interno 

1. Experiência de mercado 
 
2. Atendimento personalizado 
 
3.  Capacidade de crescimento 
mantendo a estrutura atual 

1. Localização em ambientes 
separados 
 
2. Funcionários especializados porém 
menos qualificados 
 
3. Dificuldade na obtenção de preços 
competitivos 

Externo 

1. Inclusão de novos produtos e 
serviços 
 
2. Vendas através dos meios digitais 
 
3. Clientes insatisfeitos com serviços 
prestados pelos concorrentes 

1. Grandes empresas competidoras 
 
2. Instabilidade econômica 
 
3. Possível mudança no consumo de 
máquinas multifuncionais 

Tabela 6: Matriz SWOT da Empresa X 
Fonte: Autor, 2020 

 

 No ambiente interno pode-se destacar a experiência de mercado de seus sócios como 

aspecto positivo. Ademais, tratar-se de uma empresa pequena e com processos internos menos 

burocráticos, a mesma possui maior facilidade de se adaptar as necessidades de seus clientes. 

Outra força presente na empresa é a possibilidade da elevação da sua capacidade de 

atendimento sem que haja a necessidade de incremento em sua mão de obra existente 

atualmente. 

 

Internamente, como ponto negativo existe o pequeno poder de barganha da companhia 

diante de seus fornecedores, devido ao baixo volume negociado.  Além disso, por mais que os 

funcionários exerçam atividades em diferentes departamentos, os mesmos não possuem 

conhecimento para realizar funções além das estabelecidas inicialmente. Outro ponto negativo 

é o fato da empresa, apesar de pequena, estar instalada em diferentes salas comerciais, 

dificultando a comunicação e supervisão. 



60 
 

 

Uma das possíveis oportunidades do ambiente externo está na introdução de novos 

produtos e serviços, podendo gerar um aumento do ticket médio por cliente e a atração de 

novos consumidores para a empresa, através da exploração de um novo mercado. Um dos 

meios pouco explorados pela empresa é a utilização do meio digital para atrair novos clientes, 

podendo ser convertida em uma fonte de captação de clientes em caso de maiores esforços 

realizados neste sentido. Além disso, os sócios observam que grande parte de seus novos 

clientes surgem de reclamações em relação ao serviço o qual possuíam contratado 

anteriormente. Com isso, de acordo com os relatos dos sócios, existe espaço para a conquista 

de novos clientes. 

 

Como ameaças a organização existe a presença de grandes empresas concorrentes no 

mercado, dificultando a disputa por preços competitivos. A crise sanitária instaurada pela 

pandemia do Coronavírus promoveu impactos na economia, gerando novos desafios para a 

empresa. Além disso, outro fator preocupante é a possível mudança do hábito de consumo do 

produto ofertado pela empresa, reduzindo seu mercado de atuação. 

 

5.4 COMO OS CLIENTES E OS COLABORADORES EXERGAM A EMPRESA 

 
Assim como ressaltado no segundo capítulo deste trabalho, as empresas podem obter 

vantagem competitiva através de diferentes formas. Neste mesmo capítulo também é 

ressaltada a existência de cinco objetivos básicos de desempenho da produção, são eles: 

qualidade, rapidez, confidencialidade, flexibilidade e custo. 

 
Com a finalidade de explorar cada um desses pontos, foi realizada uma pesquisa 

visando aprofundar o conhecimento dos pontos na visão da empresa e por seus clientes. Para 

isso, foi elaborada uma série de perguntas relacionadas a cada um dos possíveis critérios 

objetivos de desempenho. Os aspectos analisados referentes a cada um dos cinco objetivos de 

desempenhos foram os seguintes: 

 

a) Qualidade 

 

 Fornecimento dos suprimentos adequados 

 Funcionários atenciosos 
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 Fornecimento do equipamento adequado 

 Serviço dentro das expectativas do cliente 

 

b) Rapidez 

 

 Tempo de resposta ao atendimento de um serviço 

 Tempo para entrega de equipamento 

 Tempo de entrega de suprimentos 

 Tempo para elaboração de uma proposta de venda ou serviço 

 

c) Confiabilidade 

 

 Pontualidade dos colaboradores 

 Profissionais qualificados e treinados 

 Garantia do produto 

 Assessoria pós-venda 

 

d) Custo 

 

 Redução do custo do equipamento 

 Redução do custo dos suprimentos 

 Redução do custo da mão de obra 

 Redução do custo do frete 

 

e) Flexibilidade 

 

 Adaptação ao tipo de exigência do cliente 

 Variedade de suprimentos ofertados 

 Variedade de equipamentos ofertados 

 Capacidade de atendimento de solicitações emergenciais 

 

Com o objetivo de identificar o alinhamento das expectativas entre os clientes e a 

companhia, uma pesquisa foi elaborada abordando duas diferentes perspectivas acerca dos 
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mesmos tópicos. Para isso, a pesquisa foi realizada em dois diferentes grupos: o de 

colaboradores e o de clientes. 

 

 O grupo formado pelos funcionários da companhia deveria analisar cada um dos 

pontos de modo a avaliar o desempenho da companhia em cada aspecto. No caso dos clientes, 

a avaliação consistiu em verificar o grau de satisfação dos mesmos com a Empresa X para 

cada quesito apresentado. Para isso, ambos os grupos deveriam fazer suas avaliações através 

do uso da escala que pode ser vista abaixo: 

 

Grau de Avaliação Pontuação 

Insuficiente 1 

Regular 2 

Bom 3 

Muito Bom 4 

Excelente 5 

Tabela 7: Grau de Avaliação 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 
O questionário enviado aos colaboradores foi respondido por quatro funcionários da 

companhia. Cada avaliação referente aos objetivos de desempenho pode ser verificada abaixo: 

 

Critério Atributo 
1- Insufi-

ciente 
2 - 

Regular 
3 - Bom 

4 - 
Muito 
Bom 

5 – 
Exce-
lente 

Qualidade 

Desempenho da empresa no 
fornecimento dos suprimentos 

adequados 
0 0 0 2 2 

Desempenho da empresa em 
possuir funcionários atenciosos 

0 0 1 2 1 

Desempenho da empresa no 
fornecimento do equipamento 

adequado 
0 0 0 1 3 

Desempenho da empresa na 
prestação de serviço dentro das 

expectativas do cliente 
0 0 0 1 3 

Rapidez 

Desempenho da empresa no 
tempo de resposta ao 

atendimento de um serviço 
0 0 0 1 3 

Desempenho da empresa no 
tempo para entrega de 

equipamento 
0 0 0 2 2 

Desempenho da empresa no 
tempo de entrega de suprimentos 

0 0 0 1 3 

Desempenho da empresa no 
tempo para elaboração de uma 
proposta de venda ou serviço 

0 0 1 2 1 
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Confiabili-
dade 

 

Desempenho da empresa na 
pontualidade dos colaboradores 

0 0 2 1 1 

Desempenho da empresa em 
possuir profissionais qualificados 

e treinados 
0 0 2 1 1 

Desempenho da empresa na 
garantia do produto 

0 0 1 0 3 

Desempenho da empresa na 
assessoria pós-venda 

0 0 0 1 3 

Custo 

Desempenho da empresa na 
redução do custo do equipamento 

0 1 1 2 0 

Desempenho da empresa na 
redução do custo dos 

suprimentos 
0 0 2 1 1 

Desempenho da empresa na 
redução do custo da mão de obra 

0 0 0 3 1 

Desempenho da empresa na 
redução do custo do frete 

0 0 1 1 2 

Flexibili-
dade 

Desempenho da empresa na 
adaptação ao tipo de exigência 

do cliente 
0 0 0 3 1 

Desempenho da empresa na 
variedade de suprimentos 

ofertados 
0 0 0 0 4 

Desempenho da empresa na 
variedade de equipamentos 

ofertados 
0 1 1 1 1 

Desempenho da empresa na 
capacidade de atendimento de 

solicitações emergenciais 
0 0 0 1 3 

Tabela 8: Desempenho Empresa X - Visão dos Funcionários 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 
A pesquisa direcionada aos clientes da companhia foi respondida por 20 consumidores 

dos produtos e serviços ofertados pela Empresa X. O resultado do grau de satisfação dos 

clientes em relação a cada atributo referente aos objetivos de desempenho pode ser verificado 

na tabela a seguir: 

 

Critério Atributo  1- 
Insuficiente 

2 - 
Regular 

3 - Bom 
4 - 

Muito 
Bom 

5 -  
Excelente 

Qualidade 

Satisfação dos clientes com o 
fornecimento dos suprimentos 

adequados 
0 2 1 7 10 

Satisfação dos clientes com a 
atenção dos funcionários 

0 0 1 6 13 

Satisfação dos clientes com o 
fornecimento do equipamento 

adequado 
0 0 4 8 8 

Satisfação dos clientes com a 
prestação de serviço dentro de 

suas expectativas  
0 0 3 9 8 
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Rapidez 

Satisfação dos clientes com o 
tempo de resposta ao 

atendimento de um serviço 
0 0 2 11 7 

Satisfação dos clientes com o 
tempo para entrega de 

equipamento 
0 0 5 7 8 

Satisfação dos clientes com o 
tempo de entrega de suprimentos 

0 0 2 6 12 

Satisfação dos clientes com o 
tempo para elaboração de uma 
proposta de venda ou serviço 

0 0 5 14 1 

Confiabili-
dade 

Satisfação dos clientes com a 
pontualidade dos colaboradores 

0 0 3 12 5 

Satisfação dos clientes com os 
profissionais qualificados e 

treinados da empresa 
0 0 5 9 6 

Satisfação dos clientes com a 
garantia do produto 

0 0 2 11 7 

Satisfação dos clientes com a 
assessoria pós-venda 

0 0 4 9 7 

Custo 

Satisfação dos clientes com a 
redução do custo do equipamento 

0 2 5 7 6 

Satisfação dos clientes com a 
redução do custo o custo dos 

suprimentos 
0 0 5 6 9 

Satisfação dos clientes com a 
redução do custo o custo da mão 

de obra 
0 0 4 10 6 

Satisfação dos clientes com a 
redução do custo o custo do frete 

1 0 3 8 8 

Flexibili-
dade 

Satisfação dos clientes com a 
adaptação ao seu tipo de 

exigência  
0 0 4 9 7 

Satisfação dos clientes com a 
variedade de suprimentos 

ofertados 
0 0 5 13 2 

Satisfação dos clientes com a 
variedade de equipamentos 

ofertados 
0 0 6 11 3 

Satisfação dos clientes com a 
capacidade de atendimento de 

solicitações emergenciais 
0 0 6 6 8 

Tabela 9: Satisfação dos Clientes da Empresa X  
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 
 Com o objetivo de obter uma relação entre os valores quantitativos e os aspectos 

qualitativos, foi utilizada a moda como forma de identificar como cada um dos cinco critérios 

de avaliação era visto tanto por parte dos colaboradores, quanto por seus clientes. Para a 

melhor  visualização das variações entre a forma como a empresa se enxerga e no modo como 

os clientes veem os seus produtos e serviços ofertados, foi elaborado o gráfico radar abaixo: 
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Figura 7: Gráfico Radar Funcionários e Clientes 

Fonte: Autor, 2020 
 

Como pode ser identificado na figura acima, existe uma convergência nas posições 

dos colaboradores e dos consumidores em relação à qualidade e ao custo dos produtos e 

serviços ofertados. Contudo, pode-se observar que para os demais critérios (flexibilidade, 

confiabilidade e rapidez), a empresa entende que possui um desempenho superior a satisfação 

gerada a seus clientes finais. 

 

Com o objetivo de aprofundar quais seriam os aspectos que ocasionaram em uma pior 

avaliação no nível de satisfação dos consumidores quando a flexibilidade, a confiabilidade e a 

rapidez dos produtos e serviços fornecidos, foram realizadas as médias ponderadas para cada 

um dos aspectos abordados na visão dos clientes, assim como pode ser verificado na tabela: 

 

Critério Atributo 
Média 

Ponderada 

Rapidez 

Satisfação dos clientes com o tempo de resposta ao atendimento de 
um serviço 

4,25 

Satisfação dos clientes com o tempo para entrega de equipamento 4,15 

Satisfação dos clientes com o tempo de entrega de suprimentos 4,50 
Satisfação dos clientes com o tempo para elaboração de uma 

proposta de venda ou serviço 
3,80 

Confiabilidade 

Satisfação dos clientes com a pontualidade dos colaboradores 4,10 
Satisfação dos clientes com os profissionais qualificados e 

treinados da empresa 
4,05 

Satisfação dos clientes com a garantia do produto 4,25 
Satisfação dos clientes com a assessoria  

pós-venda 
4,15 

Flexibilidade 

Satisfação dos clientes com a adaptação ao seu tipo de exigência  4,15 

Satisfação dos clientes com a variedade de suprimentos ofertados 3,85 

Satisfação dos clientes com a variedade de equipamentos ofertados 3,85 
Satisfação dos clientes com a capacidade de atendimento de 

solicitações emergenciais 
4,10 

Tabela 10: Média Ponderada dos Atributos Avaliados – Satisfação dos Clientes 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
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 Conforme pode ser observado na tabela acima, no que diz respeito à rapidez, o tempo 

necessário para a elaboração de uma proposta de venda ou serviço foi o atributo com a menor 

pontuação. Em relação à confiabilidade a menor pontuação está associada à qualificação e 

treinamento de seus profissionais. Já na flexibilidade houveram dois atributos com a mesma 

pontuação, abordando a variedade de equipamentos e suprimentos fornecidos pela Empresa 

X. 

 

5.5 ESTABELECENDO O BENCHMARK 

 

A partir dos quatros pontos de melhoria destacados anteriormente (tempo para elaboração 

de uma proposta de venda e serviço, qualificação e treinamento dos colaboradores, variedade 

de equipamentos ofertados e variedade de suprimentos ofertados), o trabalho busca identificar 

como a organização pode aprimorar a eficiência na satisfação de seus clientes. Para isso, foi 

realizado um estudo de mercado utilizando como benchmark os concorrentes diretos da 

empresa presentes em seu local de atuação, ou seja, no Rio de Janeiro.  

 

No que diz respeito à rapidez, um ponto de destaque ressaltado pelos clientes é o tempo 

para a elaboração de uma proposta de venda ou serviço. Neste quesito, existem diferenças 

entre o processo adotado pela Empresa X e suas concorrentes que possuem melhor 

desempenho, como podem ser visto na tabela: 

 

Como é feito? Como fazem os concorrentes diretos? 

Atendentes realizam o primeiro contato, 
obtendo apenas os dados para elaboração 
de uma proposta. 
 
Apenas o setor de vendas é capaz de 
realizar uma proposta de venda ou locação. 
 
O tempo do atendimento ao cliente é 
atrelado a disponibilidade do time de 
vendas para atendimento de uma 
solicitação. 

Atendentes são capazes de elaborar uma 
proposta imediatamente a solicitação do 
cliente, na maioria dos casos. 
 
Existe um modelo de proposta formatado 
para a maioria dos casos, considerando as 
variáveis para análise. 
 
Menor tempo de espera do cliente pela 
resposta, causando uma boa imagem. 

Tabela 11: Benchmark Concorrentes Diretos - Rapidez 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 
Diferente do processo que ocorre na companhia atualmente, as empresas concorrentes 

que se destacam na velocidade para a elaboração de uma proposta de venda ou serviço 
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possuem um processo mais rápido. Dentro desse processo, os profissionais presentes no 

atendimento direto do cliente, possuem o treinamento e as ferramentas necessárias para 

que possam elaborar uma proposta ao cliente de modo imediato, para a maioria dos casos. 

 

 Em relação à confiabilidade, foi identificado pelos consumidores um menor grau de 

satisfação em relação à qualificação e treinamento dos colaboradores. Portanto, a tabela 

abaixo expõe as informações sobre o modo de agir da empresa e as boas práticas adotadas 

por seus concorrentes: 

 

Como é feito? Como fazem os concorrentes diretos? 

Processo seletivo simples. 
 
Baixo incentivo ao engajamento através de 
cursos. 
 
Falta de conhecimento dos colaboradores 
sobre possíveis cursos e habilidades 
desejáveis. 

Processo seletivo elaborado. 
 
Incentivo a realização de cursos e 
aprimoramento de habilidades. 
 
Existência de portal aos funcionários com 
os cursos oferecidos direcionado para as 
habilidades requeridas pela organização. 

Tabela 12: Benchmark Concorrentes Diretos - Confiabilidade 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 Caso a Empresa X tenha o interesse em melhorar a satisfação dos seus clientes em 

relação à confiabilidade da mesma, uma das possibilidades seria investir no recrutamento e 

treinamento de seus colaboradores. Organizações concorrentes possuem processos seletivos 

mais estruturados e possuem um maior estímulo à realização de cursos para obter novos 

conhecimentos e adquirir novas habilidades. 

 

Em relação à flexibilidade, foi identificado um menor grau de satisfação dos 

consumidores no que tange a variedade de equipamentos e suprimentos ofertados. Com o 

intuito de compreender a forma de atuação da empresa e como a companhia poderia trabalhar, 

a tabela seguinte mostra cada um desses pontos: 
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Como é feito? Como fazem os concorrentes diretos? 

Número limitado de marcas parceiras de 
equipamentos. 
 
Número reduzido de marcas parceiras de 
suprimentos. 
 
Empresa restrita a vendas e serviços 
direcionados a um único produto. 

Grande número de marcas parceiras de 
equipamentos. 
 
Elevado número de marcas parceiras de 
suprimentos. 
 
Maior variedade de produtos ofertados. 

Tabela 13: Benchmark Concorrentes Diretos - Flexibilidade 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Como a Empresa X é uma organização de pequeno porte, a mesma opta por possuir um 

número menor de marcas presentes em seu mix de produtos oferecidos. Enquanto isso, parte 

de seus concorrentes além de trabalharem com um maior número de marcas parceiras, 

ofertam outros produtos aos consumidores aumentando a gama de oportunidades diante de 

seus clientes. 

 

5.6 ESTRUTURAÇÃO DOS PLANOS DE AÇÃO  

 
Com o objetivo de aprimorar a visão dos clientes em relação a rapidez, a 

confiabilidade e a flexibilidade, foram elaborados planos de ação para cada um dos casos. 

Para isso, foram considerados os resultados obtidos com o uso do benchmark como ponto de 

partida. A priorização de cada plano de ação foi resultado de uma entrevista com os atuais 

sócios, expondo os resultados obtidos e qual critério deveria ter maior atenção. De acordo 

com os sócios os 3 pontos possuem igual relevância. Porém, identificou-se que a 

implementação deveria partir do mais simples para o mais complexo. Portanto, chegou-se a 

conclusão que os planos de ação deveriam seguir a ordem dos seguintes critérios: rapidez, 

confiabilidade e flexibilidade. Sendo assim, seguem abaixo os planos de ação desenvolvidos: 

 

Plano de Ação - Rapidez 

What? (O que?) 
Elaboração de um passo a passo para que os atendentes sejam capazes 
de realizar uma proposta de venda ou serviço 

Why? (Por que?) 
Devido a necessidade de elevar a satisfação dos clientes no tempo de 
elaboração de uma proposta 

Who? (Quem?) Sócios em conjunto com funcionários do atendimento 
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When? (Quando?) 
Início: 04/01/2021 

Fim: 05/03/2021 

Where? (Onde?) Reuniões na sede da empresa 

How? (Como?) 

1. Avaliar com o setor de vendas cada passo utilizado na análise para 
elaboração de uma proposta 
2. Elaboração de uma ferramenta capaz de gerar propostas de vendas 
como resultados 
3. Treinamento dos atendentes para uso da ferramenta 

4. Acompanhamento dos resultados obtidos 

5. Elaboração de um manual para o novo processo de trabalho adotado 

How Much? (Qual o custo?) 
Custo de oportunidade dos sócios e funcionários estarem realizando 
outras atividades 

Tabela 14: Plano de Ação - Rapidez 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Plano de Ação - Confiabilidade 

What? (O que?) Aprimoramento da qualificação dos profissionais da empresa 

Why? (Por que?) Melhoria da imagem da empresa quanto aos seus profissionais 

Who? (Quem?) Sócios 

When? (Quando?) 
Início: 08/03/2021 

Fim: 07/05/2021 

Where? (Onde?) Reuniões na sede da empresa 

How? (Como?) 

1. Estudo de métodos de aprimorar o processo seletivo 

2. Estruturação do processo seletivo 

3. Busca de empresas parceiras que realizam cursos 

4. Elaborar meio de divulgação mensal dos cursos 

5. Avaliação dos resultados obtidos 

How Much? (Qual o custo?) Custo de oportunidade dos sócios estarem realizando outras atividades 
Tabela 15: Plano de Ação - Confiabilidade 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
 

Plano de Ação - Flexibilidade 

What? (O que?) 
Estudo da possibilidade de inclusão de novos produtos em seu 
portfólio 

Why? (Por que?) 
Para aumentar a capacidade de atrair novos consumidores e satisfazer 
as necessidades dos clientes atuais, além de diversificar sua atuação 

Who? (Quem?) Sócios e funcionários 

When? (Quando?) 
Início: 10/05/2021 

Fim: 16/07/2021 

Where? (Onde?) Reuniões na sede da empresa 

How? (Como?) 

1. Estudo de quais marcas e equipamentos poderiam ser incluidas em 
seu mix de produtos ofertados 
2. Estudo de quais marcas de suprimentos poderiam ser incluidas em 
seu mix de produtos ofertados 
3. Definição dos equipamentos e suprimentos que deverão ser 
incluidos em seu mix de produtos 

4. Implementação gradual de novas marcas e/ou novos produtos 

5. Avaliação dos resultados obtidos 
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How Much? (Qual o custo?) 
Custo de oportunidade dos sócios e funcionários estarem realizando 
outras atividades 

Tabela 16: Plano de Ação - Flexibilidade 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

Como a empresa possui um quadro reduzido de funcionários, os planos de ação foram 

estruturados em sequência. Dessa forma, os sócios e seus colaboradores poderiam trabalhar 

em cada caso com a devida atenção necessária e de modo gradativo. Assim, poderiam atender 

as demandas diárias e ao mesmo tempo se dedicarem a realização de projetos voltados para o 

aprimoramento da satisfação dos clientes com a companhia. 

 

5.7 REALIZAÇÃO DO CICLO PDCA 

 
Conforme indicado no capítulo 2 deste trabalho, o plano de ação seria a primeira etapa do 

ciclo PDCA. A sua segunda etapa consiste na execução do plano de ação proposto. Para isso, 

é necessário que haja um cronograma com as etapas a serem realizadas e o prazo para que as 

mesmas sejam concluídas. Sendo assim, foi realizado um cronograma para cada um dos 

possíveis planos de ação, de modo que a Empresa X possa colocá-los em prática, como 

podem ser melhor visualizado abaixo: 

 

Cronograma - Rapidez 

Atividade 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Avaliar com o setor de vendas cada passo utilizado na análise para elaboração 
de uma proposta                   
2. Elaboração de uma ferramenta capaz de gerar propostas de vendas como 
resultados                   

3. Treinamento dos atendentes para uso da ferramenta                   

4. Acompanhamento dos resultados obtidos                   

5. Elaboração de um manual para o novo processo de trabalho adotado                   
Tabela 17: Cronograma - Rapidez 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
 

Cronograma - Confiabilidade 

Atividade 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Estudo de métodos de aprimorar o processo seletivo                   

2. Estruturação do processo seletivo                   

3. Busca de empresas parceiras que realizam cursos                   

4. Elaborar meio de divulgação mensal dos cursos                   

5. Avaliação dos resultados obtidos                   
Tabela 18: Cronograma - Confiabilidade 
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Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
 

Cronograma - Flexibilidade 

Atividade 
Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Estudo de quais marcas e equipamentos poderiam ser incluidas em seu 
mix de produtos ofertados 

                    

2. Estudo de quais marcas de suprimentos poderiam ser incluidas em seu 
mix de produtos ofertados 

                    

3. Definição dos equipamentos e suprimentos que deverão ser incluidos em 
seu mix de produtos 

                    

4. Implementação gradual de novas marcas e/ou novos produtos                     

5. Avaliação dos resultados obtidos                     

Tabela 19: Cronograma - Flexibilidade 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 Para cada plano de ação existe uma etapa de avaliação e controle dos resultados 

obtidos, no PDCA essa etapa é conhecida como a etapa de checagem dos resultados 

alcançados. Neste momento, é de suma importância que haja algum mecanismo de controle 

capaz de identificar se os resultados alcançados estão de acordo com os objetivos desejados. 

Sendo assim, foram criados indicadores para cada um dos planos de ação propostos, como 

pode ser visto abaixo: 

 

Indicador - Rapidez 
Nome Tempo de Elaboração da Proposta 

Sigla TEP 
Periodicidade de 

obtenção Semanal 

Objetivo Mensurar o tempo para elaborar uma proposta ao cliente 

Fonte 

Planilha excel com 
horário da 

solicitação de 
proposta e horário 

de resposta 

Destino Sócios da empresa 

Fórmula (Horário de resposta - Horário da solicitação de proposta) 
Tabela 20: Indicador - Rapidez 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
 

Indicador 1 - Confiabilidade 

Nome Índice de Satisfação com Atendimento ao Cliente 

Sigla ISAC 
Periodicidade de 

obtenção Mensal 

Objetivo Mensurar a satisfação do cliente com o serviço prestado 

Fonte 
Pesquisa de satisfação 

após ligações ou Destino Sócios da empresa 
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atendimento de uma 
solicitação do cliente 

Fórmula Média das notas atribuídas nas pesquisas (de 0 a 10) 
Tabela 21: Indicador 1 - Confiabilidade 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
 

Indicador 2 - Confiabilidade 
Nome Indicador de Aprendizado  

Sigla IA 
Periodicidade de 

obtenção Mensal 

Objetivo Mensurar o engajamento do colaborador na realização de cursos 

Fonte 

Pesquisa sobre o 
número de horas 

dedicada à 
realização de cursos 

Destino Sócios da empresa 

Fórmula Soma do número de horas de cursos realizadas por funcionário 
Tabela 22: Indicador 2 - Confiabilidade 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor 
 

Indicador - Flexibilidade 
Nome Índice de Venda de Novos Produtos 

Sigla IVNP Periodicidade de 
obtenção 

Mensal 

Objetivo 
Mensurar a venda dos novos produtos introduzidos em relação ao 

total de vendas 

Fonte 
Histórico de 
vendas de 
produtos 

Destino Sócios da empresa 

Fórmula (Número de novos produtos comercializados/número total de 
produtos vendidos)*100 

Tabela 23: Indicador - Flexibilidade 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor 

 

 O indicador direcionado para o controle da rapidez tem como objetivo mensurar o 

tempo de resposta a um chamado do cliente através do novo processo utilizado. Para o critério 

de confiabilidade, foram criados dois indicadores. O primeiro busca identificar o grau de 

satisfação do cliente no atendimento, enquanto o segundo tem como finalidade realizar o 

engajamento dos funcionários no aprendizado através da realização de novos cursos. No 

último quesito, a flexibilidade, o indicador sinaliza o percentual de novos produtos 

comercializados em relação ao total de produtos vendidos. 

 

 Após a checagem dos resultados obtidos, recomenda-se verificar o que poderia ser 

aprimorado para que se inicie um novo ciclo do PDCA, buscando sempre a realização da 

melhoria contínua. 
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CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 ADERÊNCIA AOS OBJETIVOS E RESULTADOS 

 
Assim como foi ressaltado no primeiro capítulo, o objetivo do trabalho consistiu em 

realizar um paralelo entre a forma como o planejamento estratégico era realizado na empresa  

pesquisada e propor soluções de melhoria para que a organização fosse capaz de identificar 

possíveis pontos de aperfeiçoamento e se destacar no mercado. 

 

Para realizar esse estudo, foi realizada a contextualização do ambiente presente no cenário 

brasileiro no qual as pequenas empresas atuam. Desse modo, destacou-se o avanço da 

legislação de modo a tratar esse grupo de uma maneira diferenciada, abordou-se o impacto 

para as empresas frente à pandemia do Coronavírus, além de ressaltar a importância da 

estratégia para que a companhia obtenha um direcionamento. 

 

Cada uma das fases realizadas na elaboração do planejamento estratégico foi 

fundamentada no referencial teórico apresentado e parte dessas etapas foi realizada com o 

auxílio de algumas ferramentas destacadas. Inicialmente foi ressaltada a importância da 

cultura organizacional como fator responsável pela criação de um padrão de comportamento 

característico do grupo.  

 

Em seguida foram abordados a visão, missão e valores como pontos cruciais para a 

elaboração do planejamento estratégico. Portanto, a primeira atividade na construção do 

planejamento estratégico, consistiu na definição destes três pilares para que a empresa os 

tenha modo claro, simples e objetivo. Em seguida, foram introduzidas as ferramentas 

utilizadas como base em todo o processo de construção e análise do planejamento estratégico 

dentro da organização.  

 

Desse modo, pode-se notar que o planejamento estratégico quando melhor estruturado, é 

capaz de trazer resultados mais detalhados e auxiliar a empresa na tomada de decisões em 

todas as suas esferas de modo que a empresa possa se destacar no mercado. Cada ferramenta 

empregada teve o propósito de ser utilizada como mecanismo de suporte na realização de uma 

atividade específica e auxiliar a empresa na obtenção de melhores resultados. 



74 
 

6.2 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES PROBLEMA 

 
A partir do estudo realizado, pode-se obter as respostas para cada uma das questões 

levantadas, tendo como finalidade otimizar o planejamento estratégico na empresa em 

questão: 

 

a) Como é o ambiente de negócios de aluguel e venda de máquinas multifuncionais e 

vendas de suprimentos no Rio de Janeiro? 

O ambiente de negócios para a comercialização deste tipo de equipamento e suprimentos 

é formado por empresas de diferentes tamanhos, sendo que as maiores organizações possuem 

um poder de barganha em relação aos seus fornecedores. Dessa forma, estas companhias 

possuem maior capacidade de se diferenciarem em relação ao custo de seus produtos. 

Contudo, por mais que haja esta vantagem competitiva, existem pequenas empresas que 

conseguem sobreviver por meio de outras alternativas para a retenção e captação de clientes. 

 

b) Como é a estrutura organizacional da empresa? 

A empresa é formada pela diretoria e pelos seus seis departamentos (Recursos Humanos, 

Materiais, Vendas, Marketing, Contábil e Financeiro). A diretoria é composta pelos sócios 

que exercem forte controle sobre as atividades desempenhadas em cada um dos 

departamentos. Os funcionários trabalham em equipes multifuncionais . Assim, realizam 

atividades de diferentes departamentos. A contabilidade é o único departamento no qual os 

sócios possuem menor influência, visto que seus serviços são terceirizados. 

 

c) Como é realizado o planejamento estratégico atualmente?  

Todo o planejamento realizado na empresa ocorre no nível institucional, ou seja, é 

realizado na diretoria pelos sócios. Dessa forma, os demais colaboradores não estão 

envolvidos no processo e os sócios dedicam um tempo limitado a esta atividade, uma vez que 

estão voltados para as atividades operacionais diárias da empresa. 

 

d) Quais são as informações utilizadas atualmente para a tomada de decisões? 

Atualmente, as tomadas de decisões ocorrem com base na experiência de mercado dos 

sócios, porém sem que hajam metas e objetivos formalizados. Dessa forma, não há uma 
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perspectiva de orientação para que os colaboradores compreendam o caminho a ser 

perseguido. Além disso, a empresa não possui uma forte cultura organizacional, de modo que 

sua missão, visão e valores possam possam auxiliar nas decisões realizadas em todos os níveis 

da organização. 

 

e) Como o planejamento estratégico pode ser otimizado? 

Por meio de uma melhor estruturação do planejamento estratégico podem ser obtidas 

informações importantes para as tomadas de decisões empresariais. Através do levantamento 

de dados de diferentes fontes (colaboradores, sócios, fornecdores e clientes) é possível 

realizar um mapeamento da posição atual da organização. Para isso, as ferramentas utilizadas 

são importantes no apoio da análise para que a empresa possa buscar oportunidades de 

aprimoramento e obtenção de melhor desempenho dentro de seu mercado de atuação. 

 

f) Quais ferramentas podem ser utilizadas para o desenvolvimento do planejamento 

estratégico? 

Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para suportar o desenvolvimento 

do planejamento estratégico. Neste trabalho, para a sustentação de cada uma das etapas de 

análise do planejamento estratégico, foram utilizadas cinco ferramentas, cada uma tendo uma 

função específica como pode ser visto abaixo: 

 A ferramenta SWOT trouxe a capacidade de analisar a o ambiente interno e externo, 

expondo seus resultados de forma visual e mais dinâmica. 

 
 Através da análise de cada um dos cinco objetivos e desempenhos da produção, foi 

possível identificar as maiores variações existentes entre a visão da companhia e de 

seus clientes. Assim, facilitando a obtenção de possíveis pontos de melhoria. 

 
 O uso do benchmarking como forma de identificar as melhores práticas dos 

concorrentes, foi essencial para a elaboração dos planos de ação. 

 
  O 5W2H como mecanismo de estruturação do plano de ação foi essencial para que a 

empresa fosse capaz de responder todas as perguntas referentes a cada plano de ação 

proposto. 

 



76 
 

 O PDCA evidenciou a importância de cada uma das etapas de seu ciclo para que se 

busque a melhoria contínua. 

 

6.3 PROPOSTAS DE APROFUNDAMENTO E TRABALHOS FUTUROS 

 
Por mais que os objetivos propostos tenham sido alcançados, o trabalho se restringiu à 

busca pelo tratamento dos problemas encontrados pela empresa no que tange à variação das 

visões interna (da companhia) e externa (de seus clientes). A partir das informações obtidas, 

foram sugeridos possíveis pontos de melhoria, realização de planos de ação, seus 

cronogramas e mecanismos de controle. 

 

Cada plano de ação sugerido poderia ser desdobrado em projetos com um maior nível de 

detalhamento. Dessa forma, as etapas de cada dos planos de ação propostos poderiam ser 

descritas com maior riqueza de detalhes, possuindo indicadores específicos para a realização 

do controle de cada etapa do plano em questão, além da estruturação de uma análise 

financeira do seu custo em relação ao retorno esperado. 

 

No âmbito da Empresa X, sugere-se após a implementação de cada plano de ação e a 

elaboração de um novo questionário com o objetivo de verificar se os pontos de melhoria 

propostos obtiveram melhores avaliações, reduzindo a diferença entre a visão da empresa e de 

seus clientes. Além disso, esta mesma pesquisa poderia ser utilizada para a identificação de 

novos pontos de melhoria, os quais seriam tema de um novo estudo.  

 

Caso a Empresa X, tenha o interesse em seguir aperfeiçoando a elaboração do 

planejamento estratégico recomenda-se a elaboração de um questionário mais extenso para as 

próximas pesquisas, abrangendo distintos pontos. Além disso,  existe a possibilidade da 

introdução de novas ferramentas para a realização desta atividade. Dessa forma, seria possível 

realizar uma análise mais detalhada através dos dados obtidos de diferentes formas. 

 

Com o objetivo de que se obtenha um aprofundamento dos resultados encontrados para as 

pequenas empresas, sugere-se também que o estudo realizado para a empresa X seja replicado 

em outras empresas do mesmo porte em outro tipo de atividade. Dessa forma, pode-se realizar 

uma avaliação mais ampla dos impactos gerados pela estruturação do planejamento 
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estratégico nas pequenas organizações, através da análise dos resultados em companhias 

pertencentes a diferentes setores e situadas em diferentes regiões. 
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