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Muito se fala em Planejamento Estratégico (PE), e nas

organizações de maneira geral ainda se pode encontrar

uma série de interpretações em relação a esta

ferramenta da administração. O Planejamento

Estratégico, que se tornou o foco de atenção da alta

administração das empresas, volta-se para as medidas

positivas que uma empresa poderá tomar para

enfrentar ameaças e aproveitar as oportunidades

encontradas em seu ambiente. Empresas de todos os

tipos estão chegando à conclusão de que essa atenção

sistemática à estratégia é uma atividade muito

proveitosa. Empresas pequenas, médias e grandes,

distribuidores e fabricantes, bancos e instituições sem

finalidade de lucro, todos os tipos de organizações

devem decidir os rumos que sejam mais adequados aos

seus interesses.
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As razões dessa atenção crescente à estratégia empresarial são

muitas, algumas mais evidentes que outras. Dentre as causas

mais importantes do crescimento recente do Planejamento

Estratégico, pode-se citar que os ambientes de praticamente

todas as empresas mudam com surpreendente rapidez.

Essas mudanças ocorrem nos ambientes econômico, social,

tecnológico e político. A empresa somente poderá crescer e

progredir se conseguir ajustar-se à conjuntura, e o

Planejamento Estratégico é uma técnica comprovada para que

tais ajustes sejam feitos com inteligência.

PLANEJAMENTO	ESTRATÉGICO



O 	 que 	 é 	 P l a n e j amen to 	 E s t r a t é g i c o

“O Planejamento Estratégico é uma metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a

ser seguida pela Organização, visando maior grau de interação com o ambiente”. (KOTLER, 1975)

Trata-se	de	um	instrumento	mais	flexível	que	o	conhecido	“Planejamento	a	Longo	Prazo”.	Um	elemento-

chave	da	estratégia	é	a	seleção	de	apenas	algumas	características	e	medidas	a	serem	consideradas	

tomadas.	É	um	instrumento	que	força,	ou	pelo	menos	estimula,	os	administradores	a	pensar	em	termos	do	

que	é	importante	ou	relativamente	importante,	e	também	a	se	concentrar	sobre	assuntos	de	relevância.
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Planejamento estratégico é basicamente o esforço que a empresa faz com seus recursos (capital, funcionários,

produtos, tecnologia, etc.) para alcançar um determinado objetivo.

Os objetivos variam de empresa para empresa, mas na maioria são eles:

• Lançar novos produtos;

• Aproveitar oportunidades de mercado;

• Vender mais;

• Fidelizar clientes;

• Melhorar imagem da empresa na mídia;

• Evitar risco de falência por má administração.

O planejamento estratégico empresarial deve ser executado alinhado à missão e aos valores da empresa, por isso

é importante que os gestores participem do processo de criação e supervisão deste planejamento. Uma empresa

que possui um plano estratégico consegue enxergar de longe um caminho claro para crescer e ganhar espaço no

mercado, diferente de uma empresa que, sem alguma visão, vive apostando em inúmeras possibilidades para

ganhar lucro a curto prazo.
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3 . 	Cenár io 	Moderno
Com a mudança constante dos cenários econômicos

no mundo, inclusive no Brasil, surgem alguns fatores

negativos sobre os quais deverá se concentrar a

atenção dos administradores.

Questões como o reduzido crescimento econômico,

globalização, regulamentação governamental,

inflação, escassez de alguns recursos, alto custo do

petróleo e protecionismo internacional alertaram as

organizações para a utilização e aperfeiçoamento

desse Planejamento.

No Brasil, apesar de muitas empresas já estarem

utilizando a metodologia do Planejamento

Estratégico, ainda pairam dúvidas sobre o que

realmente este vem a ser e como deve ser

formulado. A maior dúvida diz respeito a uma

acentuada tendência para a utilização dos termos

“Planejamento Estratégico” e “Planejamento a

Longo Prazo” como se fossem sinônimos.



Cenário	Moderno

Segundo Igor Ansoff, professor e consultor norte-americano, conhecido também como “Pai da Gestão

Estratégica”, somente um número reduzido de empresas utiliza o verdadeiro Planejamento Estratégico. A grande

maioria das organizações continua empregando as antiquadas técnicas do Planejamento a Longo Prazo, que se

baseiam em extrapolação das situações passadas.

A metodologia do Planejamento a Longo Prazo foi desenvolvida nos Estados Unidos na década de 50, com

profunda influência da tecnologia de planejamento dos países com economia planejada a longo prazo. Em

consequência disso, os planos a longo prazo tornaram-se projeções de lucro (para dez anos ou mais) sem muita

utilidade, representados por uma enorme quantidade de papel e uma limitada quantidade de pensamento

estratégico. Tais planos não permitem antever a realidade ambiental futura.

Na metade dos anos 60, foi introduzida a metodologia do Planejamento Estratégico mediante proposições do

prof. Igor Ansoff, dos pesquisadores do Stanford Research Institute e dos consultores daMcKinsey Consulting Co.



Cenário	Moderno

De lá pra cá, o tema só ganhou força, embora ganhar força não significa que todos os administradores aprenderam

a planejar direito.

No mundo dos negócios, a maior parte do pensamento convencional sobre planejamento estratégico

(estabelecimento de metas e a formulação de planos para atingi-las) é mal conduzida e às vezes obsoleta. Muitas

organizações perdem tempo excessivo e energia intelectual preciosa tentando planejar e fazer um prognóstico de

seu futuro. Criam planos estratégicos grandiosos, apoiados em orçamentos detalhados, estimativas de recursos,

planos táticos e cronogramas, mas a maioria desses esforços tem pouca ligação com o sucesso dos negócios.

Muitos Gestores tendem a confundir orçamento com planejamento. Quer um bom exemplo?

Nas instituições estatais, em que os orçamentos são quase em sua totalidade dirigidos para os custos da folha de

pagamento, os responsáveis extrapolam os custos do ano vigente para o ano seguinte, com correções para ajustes

de salários e fatores relacionados ao custo de vida. Ou seja, cumprem com o cálculo do orçamento necessário, mas

não criam um plano estratégico para que esse orçamento seja respeitado anualmente. Todos eles compõem seus

orçamentos, com mínimas mudanças, mas o processo passa de um ano para outro sem que ninguém dê conta de

que tal procedimento, sob ausência de planejamento, pode trazer grandes prejuízo às contas públicas.



Uma coisa é certa: há sempre uma forma melhor de se pensar

no futuro. Logo, é preciso mudar o vocabulário que usamos

para pensar e falar sobre como orientar nossos negócios.

Planejar é a palavra apropriada para se projetar um conjunto

de ações para atingir um resultado claramente definido,

quando se tem plena certeza da situação em que as ações

acontecerão e controle quase absoluto dos fatores que

asseguram o sucesso no alcance dos resultados, correto? Pois

bem, é necessário um plano para se construir uma ponte,

pilotar um avião, fazer um transplante, abrir um novo escritório

numa outra cidade ou lançar um novo produto.

Repare que, o planejamento, como é feito convencionalmente,

tem pouco a oferecer em qualquer situação altamente

ambígua. Os documentos elaborados, as previsões, os planos

de ação e os cronogramas frequentemente não passam de

miragem intelectual.
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Em alguns casos, a ilusão de exatidão que eles criam pode levar a um

desvio da concentração nos meios para se alcançar o sucesso. Eles

podem dirigir sua atenção erroneamente, fazendo com se siga os

planos em vez de explorar oportunidades, das quais a maioria

certamente não constará dos planos.

Já em uma abordagem de projeção do futuro, são necessárias

medidas de resultado, ou indicadores críticos, que ajudem a medir a

eficácia das estratégias de ação. Mas não podemos nos iludir,

pensando que temos um conjunto realista de metas e que estaremos

trabalhando para atingi-las. Ao contrário, estaremos desenvolvendo

estratégias de ação para explorar o que está acontecendo no

ambiente e usando os indicadores críticos para, então, decidir o que

fazer. A preocupação, nesse momento, não deve se centrar na

expectativa de êxito ou fracasso, pois estaremos nos adaptando

continuamente às consequências das nossas estratégias de ação.

Parece uma distinção sutil, mas pode ser profunda em seus efeitos

sobre os processos de raciocínio aí presentes.



Basicamente, a projeção do futuro propõe que sejamos inovadores,

que não utilizemos apenas como base o que já conhecemos, mas sim

prever tendências, ações, atitudes, moda, enfim, prever mais do que as

ferramentas de planejamento convencionais nos oferecem. Sendo

assim o planejamento convencional deve dar suporte, servindo como

base informativa para possíveis projeções futuras.
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Tabela:	Interação,	Comportamentos	e	Consequências

GRAU	DE	INTERAÇÃO COMPORTAMENTO CONSEQUÊNCIA

Dinossauros	(Negativo)

Não	Reagente

Não	Adaptativo

Não	Inovativo

Sobrevivência a	Curto	Prazo
(Extinção)

Camaleão	(Neutro)
Reagente

Adaptativo

Sobrevivência	a	Longo	Prazo
(Estagnação)

Homo	Sapiens	(Positivo)

Reagente

Adaptativo

INOVATIVO

Sobrevivência	a	Longo	Prazo
(Desenvolvimento)

“Se	o	ser	humano	evoluiu	ao	
ponto	em	que	o	conhecemos	hoje,	
é	porque	ele	inovou em	algum	

momento	de	sua	história”.



Desse ponto de vista da tabela que vimos

anteriormente, conseguimos perceber como o ciclo

típico do planejamento (que tantas organizações

seguem religiosamente) pode, na realidade, travar a

agilidade delas para reagir às mudanças, ameaças e

oportunidades. Pode transformá-la em camaleões.

Deixá-las estagnadas. Sendo assim, reiteramos: o

planejamento deve servir de apoio à projeção futura. A

empresa não pode parar de inovar!

Vale lembrar que, um dos maiores problemas desse

tema é que, redigir o plano estratégico (anual, por

exemplo) é um processo tão exaustivo que ninguém

deseja mudá-lo após “concluído”, mesmo que ocorram

mudanças ambientais importantes no decorrer daquele

ano. Isso é um erro comum e muito grave. Adaptar-se

ao ambiente, por mais que seja cansativo, é

fundamental para a empresa alcançar seu objetivo.
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Por fim, é preciso tanto planejar quanto projetar o futuro para tornar

uma empresa bem-sucedida. São necessários indivíduos capacitados

nas duas tarefas. A empresa precisa que os gestores dominem ambas

as práticas. Gestores que estejam dispostos a alterar o plano quantas

vezes for preciso para a empresa tome o rumo certo. Entenda:

O	PLANEJAMENTO A	PROJEÇÃO	FUTURA

- Definir	Metas	e	Resultados

- Determinar Ações

- Reservar	Recursos

- Visar	a	Alvos	Definidos

- Explorar Tendências

- Criar	Tendências

- Gerir	Acontecimentos

- Monitorar	Indicadores	

Críticos

PLANEJAMENTO	+	PROJEÇÃO	FUTURA

O	domínio	de	ambos é	tudo	o	que	os gestores	precisam	para	
tornar	uma	empresa	bem-sucedida	em	suas	escolhas.



Administração Estratégica

Podemos mencionar que os conceitos relacionados às técnicas de manuseio, levantamento e carregamento de

cargas sofreram mudanças importantes, durante os últimos tempos, principalmente depois da introdução dos

modelos biomecânicos, que demonstraram não haver muita vantagem na chamada técnica correta contra a

técnica errada. É importante que todo treinamento relacionado a esse item, considere os novos conceitos

ergonômicos relacionadas ao manuseio de cargas.

O uso da força mecânica para substituir o trabalho pesado ajuda a reduzir

estes riscos, além de contribuir para aumentar as oportunidades de

trabalho entre as pessoas com menos força muscular. Não é uma boa

ideia submeter o trabalhador a um trabalho pesado, tais serviços são

monótonos e cansativos, porém, algumas vezes são inevitáveis. Ao

levantar cargas pesadas, devem ser utilizadas as pernas e não as costas

como apoio e sustentação do movimento. Os ombros devem ser

posicionados para trás, com a coluna ereta e joelhos flexionados.

Mantenha a carga o mais perto possível do peito e aí endureça as pernas

para levantar a carga, mantendo as suas costas retas.



Etapa 1 - Análise do ambiente

O processo de administração estratégica tem início com a análise do ambiente,

isto é, com o processo de monitorar o ambiente organizacional para identificar os

riscos e as oportunidades presentes e futuras.

Nesse contexto, o ambiente organizacional encerra todos os fatores, tanto

internos como externos à organização, que podem influenciar o progresso obtido

através da realização de objetivos da organização.

Os administradores devem compreender o propósito da análise do ambiente,

reconhecer os vários níveis existentes no ambiente organizacional e entender as

recomendações das normas para realizar uma análise do ambiente.



Etapa 2 – Estabelecimento de uma Diretriz Organizacional

A segunda etapa do processo de administração estratégica é o estabelecimento da a diretriz organizacional ou

determinação da meta da organização. Há dois indicadores principais de direção para os quais uma organização é

levada: a missão e os objetivos organizacionais. A missão organizacional é a finalidade de uma organização ou a

razão de sua existência. Os objetivos são as metas das organizações. Há outros dois indicadores de direção que,

atualmente, as empresas estabelecem: a visão, que é o que as empresas aspiram a ser ou se tornar, e os valores,

que expressam a filosofia que norteia a empresa e a que a diferencia das outras.

Etapa 3 – Formulação de uma Estratégia Organizacional

A terceira etapa do processo é a formulação da estratégia. Esta é definida como um curso de ação com vistas

a garantir que a organização alcance seus objetivos. Formular estratégias é projetar e selecionar estratégias

que levem à realização dos objetivos organizacionais. O enfoque central está em como lidar

satisfatoriamente com a concorrência. Assim que o ambiente tenha sido analisado e a diretriz organizacional

estipulada, a administração é capaz de traçar cursos alternativos de ação em um esforço conhecido para

assegurar o sucesso da organização.



Etapa 4 – Implementação da Estratégia Organizacional

Nesta quarta etapa colocam-se em ação as estratégias desenvolvidas logicamente que emergiram de

etapas anteriores ao processo de administração estratégica. Sem a implementação efetiva da estratégia, as

organizações são incapazes de obter os benefícios da realização de uma análise organizacional, do

estabelecimento de uma diretriz organizacional e da formulação da estratégia organizacional.

Etapa 5 – Controle Estratégico

O controle estratégico é um tipo especial de controle organizacional que se

concentra na monitoração e avaliação do processo de administração estratégica

no sentido de melhorá-lo e assegurar um funcionamento adequado.



Existem centenas de ferramentas à disposição da empresa para auxiliá-la na

tomada de decisão. Essas ferramentas também podem auxiliar na elaboração

das 5 etapas que aprendemos anteriormente.

Vejamos a seguir algumas das ferramentas mais utilizadas pelas empresas:

§ Análise SWOT (utilizado para análise do ambiente)

§ Matriz BCG (determina o ciclo de vida de seus produtos)

§ 5W2H (checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas)

§ SMART (definição de metas e objetivos)
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O que é: A matriz SWOT, também dita análise, foi desenvolvida na década de 60 na Universidade de Stanford e,

rapidamente, se transformou num exercício/método utilizado por todas as principais empresas do mundo na

formulação de suas estratégias.

Significado: O nome, SWOT, é uma sigla que significa Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities

(Oportunidades) e Threats (Ameaças). Por essa razão, este método também é conhecimento como análise (ou

matriz) FOFA, em português.

Quando usar: Esse método faz uma separação entre a análise interna (forças e fraquezas) e análise externa

(oportunidades e ameaças) da empresa. Além disso, também existe a visão dos elementos que ajudam (forças e

oportunidades) e aqueles que atrapalham (ameaças e fraquezas). Assim, a SWOT ou FOFA se torna uma ferramenta

completa de análise de ambiente que deve ser aplicado em qualquer processo de planejamento estratégico.

§ Análise	SWOT

PLANEJAMENTO	ESTRATÉGICO

6- Ferramentas	de	Auxílio

Análise	SWOT Matriz	BCG 5W2H SMART



PLANEJAMENTO	ESTRATÉGICO

6- Ferramentas	de	Auxílio

Análise	SWOT Matriz	BCG 5W2H SMART



(Strengths ou forças): como o próprio nome diz, neste

quadrante devemos elencar todas as forças, as vantagens

internas da empresa em relação a seus concorrentes. Algumas

perguntas que podem ajudar a preencher esse item:

Quais nossas melhores atividades e processos?

Quais nossos melhores produtos?

Quais nossos melhores recursos?

Qual nossa maior vantagem competitiva?

(weaknesses ou fraquezas): aqui temos o oposto. Neste quadrante

precisamos levantar quais as principais desvantagens internas da

empresa em relação às empresas concorrentes. De forma bem

sincera e honesta, é preciso saber quais são as fraquezas da

organização de prejudicam de alguma forma o negócio, fazendo

perguntas como:

Nosso	pessoal	está	devidamente	capacitado?

Nossas	matérias-primas	são	de	qualidade?

Nossos	processos	são	confiáveis?

Conhecemos	nossa	concorrência?

PLANEJAMENTO	ESTRATÉGICO

(opportunities ou oportunidades): são as

forças externas que influenciam

positivamente o negócio, os aspectos com

potencial de fazer crescer a vantagem

competitiva da empresa. Algumas

perguntas que podem ajudar aqui:

Alguma nova política pública que possa alavancar as vendas?

Alguma redução temporária de impostos que possa nos beneficiar?

Algum evento esportivo ou cultural na região que possamos aproveitar?

(threats ou ameaças): As ameaças devem

ser tratadas com bastante cautela, pois

podem prejudicar não apenas o

planejamento estratégico da empresa, mas

também os resultados. Algumas perguntas

que ajudarão a responder essa questão:

Alguma	nova	politica	de	tributação	que	poderá	afetar	nossa	produção?

Alguma	variação	cambial	pode	tornar	inviável	nossa	importação?

Algum	grande	concorrente	entrando	em	nosso	mercado?

Análise	do	ambiente	interno	e	do	ambiente	externo



Por fim, a Análise SWOT é dividida em duas grandes óticas:

Análise do ambiente interno: quando fazemos a análise das Forças e Fraquezas, estamos falando aqui de fatores internos e

gerenciáveis. Ou seja, uma vez que sua empresa conheça quais são suas forças, ela pode trabalhar para manter e tornar estes

pontos mais fortes e cada dia. E conhecendo as fraquezas, pode tomar as ações necessárias para corrigi-las ou evita-las.

Análise do ambiente externo: já as Oportunidades e Ameaças são fatores externos a organização e não temos como

manipulá-los diretamente. Mas nem por isto sua empresa deve deixar de monitorar as oportunidades e ameaças. Uma vez que

sua empresa conhece quais são as oportunidades do ambiente em que está inserida, pode atuar pró-ativamente para

aproveitar estas oportunidades. E conhecendo as principais ameaças do cenário em que se encontra, é possível atual para

minimizar os riscos e impedir que estas ameaças afetem os resultados da companhia.

§ Análise	SWOT

PLANEJAMENTO	ESTRATÉGICO
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A matriz BCG é um modo de análise criada por Bruce Henderson para uma empresa de consultoria americana chamada Boston

Consulting Group no ano de 1970. O objetivo da matriz era fazer com que a empresa tenha um portfólio de produtos com

diferentes taxas de crescimento e diferentes participações no mercado. Este portfólio faz com que exista

um equilíbrio entre fluxos de caixa, pois produtos de alto crescimento exigem injeções de dinheiro para crescer já produtos de

baixo crescimento devem gerar excesso de caixa.

Todos os produtos de uma empresa são necessários e devem ter estratégias diferentes para serem alocados no mercado. A

Matriz BCG faz com que sejam apresentadas várias estratégias para todos os produtos e também equilibra

a carteira de negócios e produtos em geradores e tomadores de caixa. Consegue-se assim uma representação visual simples

dos produtos e serviços da empresa, e das suas avaliações relativas.

§ Matriz	BCG
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A Matriz BCG é composta por quatro quadrantes, que são conhecidos como:

§ Matriz	BCG
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Análise	SWOT Matriz	BCG 5W2H SMART

No	quadrante	da	estrela	são	

representados	os	produtos	

com	participação	relativa	alta	

no	mercado,	assim	como	alto	

crescimento	de	vendas.	Estes	

produtos	podem	ser	rentáveis,	

mas	mantém	o	fluxo	de	caixa	

intenso,	já	que	os	lucros	

muitas	vezes	precisam	ser	

reinvestidos	para	matar	a	

rotatividade	do	produto.

É	o	produto/serviço	que	gera	

caixa	de	maneira	continua	

para	a	empresa.	Tem	alta	

participação	no	mercado,	

porem	apresenta	um	

crescimento	real	em	vendas	

bastante	lento.	É	o	produto	

que	tem	custo	de	produção	

baixo	e	alta	rentabilidade,	

gerando	caixa	excedente.

São	aqueles	produtos	ou	

serviços	que	possuem	uma	

elevada	taxa	de	crescimento	e	

vendas,	mas	uma	participação	

no	mercado	ainda	em	baixa.	

Podem	necessitar	de	muito	

investimento	para	que	

futuramente	se	tornem	

geradores	de	caixa	ou	

produtos	Estrela.	

São	produtos	ou	serviços	que	

têm	baixa	participação	relativa	

no	mercado	e	também	baixa	

taxa	de	crescimento	de	

vendas.	Normalmente	não	se	

tornam	geradores	de	caixa,	

pois	possuem	custo	

geralmente	alto	e	um	volume	

de	vendas	menor.	São,	

produtos	que	devem	ser	

descartados	o	quanto	antes.

Estrela Vaca	Leiteira Questionamento Abacaxi



Uma empresa pode lançar um produto inserido em qualquer um dos quadrantes que vimos. Pode ser um produto estrela,

produto vaca leiteira, questionamento ou até mesmo um abacaxi.

Entretanto, as empresas têm mais interesse em lançar produtos inseridos em mercados com elevadas taxas de crescimento e,

quando o fazem, raramente são líderes de mercado. Assim sendo, a maioria dos produtos, quando são lançados, estão

inseridos no quadrante dos “Em Questionamento". Com as alterações de mercado um produto pode evoluir do quadrante dos

“Em Questionamento" para qualquer um dos outros quadrantes. Não há uma evolução pré-determinada do percurso que um

produto fará dentro da Matriz BCG. No entanto, um produto com sucesso em determinado mercado tenderá a passar pelas

quatro fases.

Se um produto “Em Questionamento" tiver sucesso transforma-se numa "Estrela", isto é, o produto torna-se líder num

mercado em forte crescimento. Com o passar do tempo a taxa de crescimento do mercado reduz-se e o produto migra para o

quadrante das "Vacas Leiteiras" onde ainda é líder de mercado. Quando a empresa perde a liderança de mercado nesse

produto, então transforma-se num "Abacaxi".

§ Matriz	BCG
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A matriz BCG possui uma ligação muito semelhante ao Ciclo de Vida dos Produtos:

Fase 1: Introdução – Surgimento de novos produtos que atendam as necessidades de um grupo de clientes.

Fase 2: Crescimento – Fase de expansão. Faz aumentar a atratividade do negócio, atraindo, assim, mais concorrentes.

Fase 3: Maturidade – Estabilização dos fatores de evolução concorrencial. É a fase em que o produto está em seu auge.

Fase 4: Declínio – Fase em que o volume dos produtos vai decrescendo a um ritmo mais acelerado, até se extinguir.

O quadrante “Em Questionamento” podemos associar a fase de introdução do produto ao mercado, as estrelas estão

associadas à fase de crescimento, as vacas leiteiras correspondem à fase de maturidade e, por fim, os abacaxis

correspondem à fase de declínio do ciclo de vida do produto.
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Alto

Baixo

Alto Baixa

Participação	de	Mercado
Cr
es
ci
m
en

to
	d
e	
M
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ca
do

Estrela Questionamento

Vaca	Leiteira Abacaxi

Alto	Crescimento	e	Alta	
Participação	de	Mercado

Alto	Crescimento	e	Baixa	
Participação	de	Mercado

Baixo	Crescimento	e	Alta	
Participação	de	Mercado

Baixo	Crescimento	e	Baixa	
Participação	de	Mercado

Rentabilidade
no	Mercado



Alto

Baixo

Alto Baixa

Participação	de	Mercado
Cr
es
ci
m
en

to
	d
e	
M
er
ca
do

Estrela Questionamento

Vaca	Leiteira Abacaxi

(GERADOR	DE	RENTABILIDADE	–

Alto	custo,	mas	possui	alta	participação.

O	produto	pode	virar	vaca	leiteira)

(GERADOR	DE	OPORTUNIDADES	-

Dilema.	O	produto	pode	virar	Estrela)

(GERADOR	DE	CAIXA	- Baixa	necessidade	de	

investimento,	alto	lucro,	e	um	dia	pode	se	

tornar	um	produto	abacaxi)

(GERADOR	DE	PROBLEMA	-

Eminente	saída	do	produto	no	mercado)

Como	enxergar
as	opções

Investir	ou	
abandonar?

Tenho	
como

Investir?

Manter!

Abandonar
Progressiva-
mente!



Exemplos	de	
Matrizes	BCG

Alto

Baixo

Alto Baixa

Participação	de	Mercado
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to
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e	
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Estrela Questionamento

Vaca	Leiteira Abacaxi

Milk-Shake Sorvete	de	Baixa	Caloria

Sorvete	Caseiro Sorvete	seco

Alta	aceitação	
(participação	e	
crescimento	de	

mercado)

Está	na	moda?	
Há	essa	

preocupação	
com	a	saúde?

Ninguém	quer.	E	
se	existisse,	
dificilmente	
seria	rentável.

Mais	vendido.	Todo	
mundo	toma	ou	já	
experimentou.



Exemplos	de	
Matrizes	BCG

Alto

Baixo

Alto Baixa

Participação	de	Mercado
Cr
es
ci
m
en

to
	d
e	
M
er
ca
do

Estrela Questionamento

Vaca	Leiteira Abacaxi

Coca	Cola	Diet	e	Zero Coca	Cola	verde	(com	stevia)	

Coca	Cola	tradicional	 Camisetas	Coca	Cola	

Alta	aceitação	
(participação	e	
crescimento	de	

mercado)

Está	na	moda?	
Há	uma	
demanda	

preocupada	com	
o	ambiente	e	
com	a	saúde?

Pouco	vendido	
comparado	ao	montante	
de	produtos	alimentícios	
oferecidos	pela	marca.

Mais	vendido.	Todo	
mundo	toma	ou	já	
experimentou.



A Matriz BCG é excelente para demostrar a situação de um produto em

determinado mercado e, a partir deste relatório gráfico, a empresa tomará as

atitudes necessárias para determinada situação.

A Matriz BCG é um tema bem simples e de grande ajuda ao gestor do negócio.

O auxílio na decisão é imprescindível para manutenção do negócio no mercado.
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o 5W2H é um checklist de atividades específicas que devem ser desenvolvidas com o máximo de clareza e eficiência por

todos os envolvidos em um projeto. Essa “sopa de caracteres” corresponde, na verdade, às iniciais (em inglês) das sete

diretrizes que, quando bem estabelecidas, eliminam quaisquer dúvidas que possam aparecer ao longo de um processo ou de

uma atividade. São elas:
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5W

What (o	que	será	feito?)

Why (por	que	será	feito?)

Where (onde	será	feito?)

When (quando?)

Who	(por	quem	será	feito?)

2H

How (como	será	feito?)

How much (quanto	vai	custar?)

Ou seja, é uma metodologia cuja base são as respostas para estas sete

perguntas essenciais. Com estas respostas em mãos, você terá um mapa

de atividades que vai te ajudar a seguir todos os passos relativos a um

projeto, de forma a tornar a execução muito mais clara e efetiva.



O 5W2H ajuda (e muito) na execução e sobretudo no controle das tarefas de uma empresa, o que pode significar

uma grande economia de tempo e recursos – afinal, quando bem implementado, as dúvidas dão lugar à

produtividade. Através dessa ferramenta, tudo ficará muito mais claro e a atribuição de atividades de cada

colaborador será imediatamente beneficiada, ou seja, os envolvidos em um projeto específico saberão exatamente o

que fazer, quando, onde, de que forma, etc. E o resultado, além da economia de que já falamos, é uma sinergia que,

hoje em dia, pode ser um importante diferencial estratégico para o negócio da empresa.

Como aplicar o 5W2H no dia a dia da empresa? Antes de tudo, a empresa precisa ter muita clareza a respeito da

atividade a que vai aplicar a ferramenta. Tomemos, como exemplo, a contratação de um novo gerente de marketing. O

primeiro passo é responder a todas as perguntas relativas a este processo (aquelas que mencionamos anteriormente) da

forma mais clara e objetiva possível: (What) o que? Contratação de um novo profissional; (Why) por que ou para quê?

Gerenciar a área de marketing; (Where) Onde? Na matriz; Etc. Feito isso, a empresa deve elaborar uma tabela bastante

explicativa sobre o que foi planejado. Se houver diferentes departamentos envolvidos, é preciso distribuir exatamente as

tarefas de acordo com as respostas relativas a cada área. Em suma, a aplicação dessa ferramenta não é nada difícil – o

mais trabalhoso talvez seja, neste caso, formular as soluções exatas para cada uma das questões. Mas, com isso, os

processos ficarão muito mais ágeis e a empresa poderá tomar decisões melhores e mais concretas.
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SMART é uma ferramenta utilizada para se definir metas e objetivos dentro de um projeto. Utilizada não só por empresas, mas

também por pessoas que desejam alcançar seus objetivos, o SMART é nada mais do que uma mnemônica. Veja a figura abaixo:
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Específico Mensurável Alcançável Relevante Base	no	Tempo



Entendendo o conceito da ferramenta:

1. Específico: Seja sempre específico no que deseja alcançar

2. Mensurável: É a capacidade de poder medir uma meta. É propor indicadores para medir resultados.

3. Alcançáveis: Ter uma meta maior do que a capacidade de um negócio torna-se irrelevante para concretização destes, pois

de nada adianta sonhar alto e não ter os recursos necessários para concretizar determinado objetivo.

4. Relevante: Qual a importância de tal ação? O que irá agregar tal ação para a empresa? Neste ponto, os objetivos devem

estar alinhados com a atual realidade da empresa no mercado.

5. Base no tempo: Tempo para iniciar determinada ação e tempo para que determinado objetivo seja alcançado. Estipular

um tempo limite para estes fatores é primordial para o sucesso de um projeto.

Deste	modo,	ao	desmembrar	os	objetivos	utilizando	as	metas	SMART,	é	possível	obter	uma	melhor	visão	de	como	e	

quando	as	metas	serão	atingidas.	
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Vamos ver um exemplo de uma empresa que deseja aumentar seu faturamento em 15% em um ano:

Específico: Aumentar o faturamento.

Mensurável: em 15%.

Alcançáveis: Dentro da realidade da empresa, o crescimento chega atualmente até 12% ao ano, deste modo é

possível chegar aos 15% com ações de marketing e criação de novos produtos.

Relevante: 15% representará o maior faturamento da empresa nos últimos 5 anos.

Base no Tempo: Iniciar o processo para alcançar a meta em novembro deste ano e determinar o prazo de 1 ano

para atingi-la.
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Uma empresa com planejamento cria sua identidade e seu diferencial no mercado pois terá

um objetivo único e este, por sua vez, influenciará todas as atitudes da empresa. O

Planejamento estratégico, para dar resultados positivos para a empresa, precisa da

participação de todos os envolvidos no processo, e deve ser uma prática constante e não

momentânea, ou seja, todos devem estar engajados e se sentindo parte do processo.

Qualquer empresa que vivencie um bom planejamento estratégico não terá dúvida do

avanço que sua empresa terá. Essa ferramenta certamente impulsionará a empresa na

direção correta para o sucesso.

Esperamos que tenha aprendido neste curso os principais conceitos acerca do planejamento

estratégico, suas etapas e principais ferramentas de auxílio na tomada de decisão e no

planejamento.

Desejamos-lhe	muito	sucesso!

7 - C o n s i d e r a ç õ e s 	 F i n a i s
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Carga	Horária:	80	horas


