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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer

As alterações ocasionadas por um bom

caminho pode ser utilizado.

planejamento vão além: elas têm início na
própria rotina da organização, atingindo todos

O mesmo vale para o cotidiano empresarial:

os colaboradores. Quando é aplicado de forma

uma organização sem metas definidas, objetivos

eficiente, garante bons resultados em relação ao

traçados e um monitoramento constante pode

consumidor e à captação de clientes.

se tornar pouco relevante em um mercado tão
competitivo como o atual.
Para tanto, a palavra de ordem é planejamento

Ou seja, esse procedimento é amplo e
reúne boas práticas necessárias para que
o negócio avance em diversos quesitos.

estratégico empresarial. Definido como um
processo administrativo que relaciona os fatores

Se você quer ver diferenças em seu negócio,

internos e externos, a sua missão varia a partir das

continue a leitura do nosso e-book sobre

necessidades de cada empresa.

planejamento estratégico empresarial e destaque-se
diante da concorrência!

De forma geral, o objetivo do planejamento

estratégico empresarial é levar crescimento e

uma transformação positiva a quem opta por
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implementá-lo, independentemente do porte do
negócio ou da área em que a empresa atua.

COMO ESTRUTURAR UM
BOM PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO?

A estruturação de um bom planejamento
estratégico é um passo essencial, justamente
por se configurar como a parte teórica das
mudanças a serem implementadas. Por

isso, como o seu próprio nome diz, todas essas
possíveis alterações precisam ser pautadas, em
primeiro lugar, por um plano.
A seguir, veja 3 passos para montar um
planejamento estratégico eficiente!
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COMO ESTRUTURAR UM BOM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

AVALIE A SUA EMPRESA

Faça pesquisas internas, converse com
a sua equipe, procure o feedback dos

A avaliação da empresa é
imprescindível e deve ser feita antes
de arregaçar as mangas e começar
a organização de fato — afinal, é

preciso ter a casa organizada
para que a faxina se torne mais
eficiente, não é mesmo?

clientes e coloque todas as informações
obtidas no papel. A visualização
dos problemas e dos pontos

positivos de sua organização

permite a reflexão para que novos
rumos sejam tomados.

A fim de facilitar ainda mais esse
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Nessa primeira etapa, avalie todos os

início e registrar de modo eficiente os

processos empresariais - tais como o

dados encontrados, utilize a tecnologia

nível de eficiência dos colaboradores,

como sua aliada e reúna todas as

se existem metas a serem atingidas,

informações on-line. Isso auxilia o

se a equipe tem consciência sobre

compartilhamento dos relatórios entre

os valores da empresa, o grau

todos os colaboradores envolvidos nas

de satisfação do consumidor,

mudanças, além de evitar que dados

entre outros itens.

importantes sejam perdidos.

COMO ESTRUTURAR UM BOM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

INCORPORE O TRIO MISSÃO, VISÃO E VALORES
Por mais que as pessoas façam muita
confusão com esses termos, cada um
deles tem um significado próprio.
Enquanto a missão é considerada a

razão de ser de uma empresa - ela
está muito relacionada à sua essência
-, a visão significa o objetivo que o

empreendedor deseja atingir em
curto, médio ou longo prazo.
Já os valores são os princípios éticos
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Atualmente, as empresas
têm buscado uma conexão
com valores sustentáveis,
justamente como forma de
alinhar planos econômicos à
preservação do meio ambiente,
a transformações sociais ou até
mesmo a atitudes que evitem a
produção excessiva de lixo.
No momento da criação de um

que pautam o cotidiano empresarial,

planejamento estratégico, avalie

colaborando para uma boa convivência

bem esses aspectos e defina cada

e influenciando a criação de um

um deles. Essa etapa auxiliará

ambiente leve e com regras claras

muito o próximo passo!

para trabalhar.

COMO ESTRUTURAR UM BOM
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

CRIE OBJETIVOS DE CURTO, MÉDIO E LONGO PRAZO
Os objetivos são relacionados ao

Já o aumento do porcentual de lucro

trabalho propriamente dito e devem

ou da fidelização da clientela pode

ser separados em curto, médio e longo

ser usado como uma meta de longo

prazo, de acordo com os níveis de
dificuldade de implementação.

Por exemplo, melhorar os processos
internos e diminuir a burocracia na
organização podem ser citados como
objetivos que demandam menos

etapas que esses objetivos requerem.
É válido lembrar que não existem

metas fixas e padronizadas para

todas as empresas: elas dependem
da realidade de cada negócio, bem

tempo. Em um médio prazo, alguns

como da avaliação realizada pelos

gestores preferem focar na melhor

gerentes e gestores. Analise o cenário

utilização das redes sociais da empresa,

empresarial com calma e anote tudo o

como forma de converter as visitas

que achar importante.

on-line em maior taxa de vendas ou
até mesmo para ampliar o espaço
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prazo, considerando o maior número de

perante a concorrência.

COMO IMPLEMENTAR
O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA
EMPRESA?

COMO IMPLEMENTAR O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA EMPRESA?

Depois de finalizar a parte teórica do planejamento
estratégico empresarial, é hora de partir para
a prática. Nesse momento, toda a equipe deve
ser incentivada a cumprir o planejamento — os
colaboradores devem ser estimulados a vestir a
camisa da empresa e a se adaptar às possíveis
transformações no dia a dia.
Além do mais, é muito mais simples realizar

mudanças com um plano já definido. Isso acelera
os processos, evita o retrabalho e funciona
como um bom parâmetro de avaliação.
Confira, a seguir, 3 dicas para implantar o
planejamento estratégico empresarial com sucesso!
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COMO IMPLEMENTAR O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA EMPRESA?

ATRIBUA RESPONSABILIDADES
Para incentivar a participação de todos, não há nada
melhor do que atribuir responsabilidades. Esse simples
ato estimula os colaboradores a buscar o destaque
entre a equipe, promovendo o melhor desempenho
de funcionários interessados e, de quebra, tornando
um pouco mais leve o fardo de gerentes e outros
profissionais que ocupam cargos mais altos.
Deixe claro quais são as novas responsabilidades de
cada funcionário e ressalte que, como consequência,
todos eles serão cobrados com maior afinco.
Também é importante mencionar, desde o

início, que todos os colaboradores terão prazos
e datas definidas para o cumprimento do

planejamento, justamente para demonstrar a
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importância das tarefas. Delimite as obrigações e
tenha um bom retorno!

COMO IMPLEMENTAR O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA EMPRESA?

ESTABELEÇA UM CRONOGRAMA
O estabelecimento de cronogramas serve para
pautar o planejamento estratégico: apenas com
datas definidas é possível verificar se tudo está sob
controle. Além disso, essa etapa torna possível a
cobrança de resultados com mais firmeza.
Para tanto, é preciso pensar em datas possíveis

de serem atendidas — de nada adianta estabelecer
um cronograma apertado e sobrecarregar toda a
equipe. Veja a lista dos objetivos de curto, médio
e longo prazo e baseie-se nesse documento para
estabelecer os prazos de cada tarefa.
Por fim, use a tecnologia a seu favor e conte com
calendários on-line, por exemplo. Deixe lembretes e
alertas e registre cada data fixada; dessa forma, você
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colabora para uma maior organização da empresa.

COMO IMPLEMENTAR O PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO NA EMPRESA?

REALIZE UM CONTROLE
DE AVALIAÇÃO

Como ele pode ser realizado de
diferentes formas, uma ideia é
solicitar relatórios dos funcionários

O monitoramento é mais uma etapa

aos quais foram atribuídas as

muito importante na implementação

maiores responsabilidades.

de um planejamento estratégico
empresarial. Isso porque ele permite
verificar como cada fase está
sendo cumprida, avaliar o

nível de comprometimento
da equipe e averiguar o

andamento geral do plano.

Também é possível avaliar o
cumprimento do cronograma a partir
dos objetivos definidos, contando com
um calendário ou programa on-line que
emita notificações e lembretes sobre
as etapas já cumpridas e o que ainda
precisa ser realizado.

Esse controle deve ser feito por alguém
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que domine todos os processos da

Observe cada etapa de perto

organização e que conheça os detalhes

e garanta melhores resultados

do planejamento estratégico.

para a sua empresa.

QUAIS SÃO OS
BENEFÍCIOS DO
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO?

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

O planejamento estratégico influencia todo o sistema
de uma empresa, desde o contato com fornecedores
até a entrega do produto ou serviço final ao cliente.
Por isso, todas as etapas que compõem a

escala de produção sentem os efeitos de um
bom planejamento.

Tem dúvidas a respeito disso? Continue a
leitura e veja 4 importantes benefícios do
planejamento estratégico.
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QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

FOCO ESTRATÉGICO
O foco estratégico é o primeiro

de transformação — não basta contar

grande benefício da realização

apenas com foco centrado na realização

de um planejamento a partir da

das atividades empresariais; é preciso

definição de objetivos e caminhos

também ter uma direção estratégica.

a serem tomados. Como ele requer
um maior conhecimento sobre

Esse conceito é mais amplo do que se

os processos internos e externos

imagina, justamente pela necessidade

da organização, as decisões no

de atingir objetivos previamente

cotidiano empresarial passam a ser
majoritariamente acertadas.

estratégico busca o crescimento

Com isso, a organização passa a ter

de seu cotidiano e da escolha dos

da empresa a partir da avaliação

uma nova mentalidade em relação

caminhos a serem tomados com

ao mercado e começa a viver uma

mais cuidado e discernimento.

grande maré positiva nesse cenário
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calculados. Em outras palavras, o foco

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

ESTABILIZAÇÃO NO MERCADO
A empresa que conta com foco estratégico se
estabiliza no mercado, entre outros fatores, por
conta da diminuição de prejuízos — isso pode
acontecer no relacionamento com fornecedores, no
próprio cotidiano empresarial ou, ainda, no trato
com o consumidor.
A razão para isso é que os possíveis riscos

também são enumerados durante a análise
do dia a dia da organização. De quebra, se

imprevistos acontecerem, os gestores responsáveis
conseguirão contornar melhor as situações não
tão positivas.
Como consequência, a organização se estabiliza e
começa a crescer de forma constante, garantindo
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uma posição de destaque no mercado e, claro,
ganhando espaço entre a concorrência.

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

MELHORES CONTRATAÇÕES
Após a implementação dessas transformações na
organização, percebe-se um melhor nível dos

colaboradores que passam a ser contratados, já
que desde o início do período de trabalho cada um
deles deve incorporar a missão, a visão e os valores
empresariais em sua atuação.
Em outros termos, organizar a empresa e delimitar os
seus conceitos influencia - direta ou indiretamente setores e etapas que, muitas vezes, não são pensados
em um primeiro momento.
Contar com uma boa equipe é imprescindível para
o bom funcionamento do negócio, principalmente
quando os funcionários sentem que são parte essencial
da empresa. Lembre-se de ressaltar as boas
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atitudes dos colaboradores e estimulá-los no dia
a dia. Essa pequena atitude traz ótimos resultados!

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

AUMENTO DO LUCRO
Todos esses benefícios, ao final, convergem para um
grande desejo entre os empresários: o aumento do
lucro. Saber como montar um plano teórico eficiente,
aplicá-lo na prática, monitorar os seus resultados
e contar com uma equipe motivada é um segredo
importante das grandes empresas.
Quanto mais essa cadeia for interligada,

melhores serão os resultados. Vale lembrar,
inclusive, que a interdependência de cada uma
dessas etapas é necessária para toda e qualquer
empresa, seja qual for seu porte, área de atuação ou
localização geográfica.
Se você quer ver o seu negócio crescer cada vez mais,
realize um planejamento estratégico empresarial
20

eficiente e conquiste grandes vantagens. O caixa
mais cheio ao final do mês agradece - e muito!

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

O planejamento estratégico
empresarial - um processo
administrativo que envolve os fatores
internos e externos da organização
e relaciona todos os fornecedores,
colaboradores e clientes - é essencial
para uma boa gestão.
Por isso, engana-se quem pensa que
apenas grandes empresas precisam
verificar todas as etapas de produção,
bem como a incorporação de objetivos,
metas e divisão de responsabilidades

entre os funcionários. Na realidade, as
organizações mais eficientes são
aquelas que controlam todos os
seus processos.
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CONCLUSÃO

Se você pretende alterar o cotidiano

ter um cronograma bem traçado

empresarial, mas não sabe como

com datas plausíveis, além de obter

começar, leia e releia o nosso e-book

formas de controle — algumas

e destaque-se perante a concorrência.

ferramentas possíveis são os relatórios,

Tenha calma, inicie o planejamento

as reuniões periódicas e o uso de um

no papel e analise todos os detalhes

software de gestão.

do dia a dia na empresa. Incorpore
a missão, a visão e os valores do seu

Consequentemente, o foco estratégico

negócio e estabeleça os objetivos

será bastante desenvolvido, a posição

que você almeja.

de sua empresa alcançará destaque
no mercado, melhores contratações

No momento de colocar todo o

serão realizadas e, de quebra, a taxa de

plano em prática, não deixe de

lucro será maior.

atribuir responsabilidades, motivar
a sua equipe e mencionar a

importância da nova cultura no
cotidiano empresarial.

Comece agora mesmo a implementação
de um bom planejamento estratégico
empresarial e surpreenda-se com os
resultados positivos. O seu consumidor
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Também é importante contar com

e o seu bolso agradecem. Arregace as

o auxílio do calendário, ou seja,

mangas e bom trabalho!

PATROCINADORES

PRATA

APOIO INSTITUCIONAL
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rockcontent.com

A Fundação Nacional da Qualidade é um centro brasileiro
de estudo e disseminação de inteligência em gestão. Criada
em 1991, é uma instituição sem fins lucrativos e tem como
objetivo principal propagar os Fundamentos da Excelência
em Gestão para empresas de todos setores e portes.
O trabalho da FNQ é fundamentado no Modelo de

Excelência da Gestão® (MEG), uma metodologia de avaliação,
autoavaliação e reconhecimento das boas práticas de gestão,
que está organizado em Fundamentos e Temas que definem
uma base teórica e prática para a busca da excelência.
É dessa forma que a instituição preserva o engajamento
na missão de acompanhar as transformações no mundo e
incentivar o crescimento das empresas brasileiras.
A FNQ possui um site oficial e está presente também no
Facebook, Linkedin, Twitter e YouTube. Saiba mais e
amplie o seu conhecimento!

