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Planejamento 

╗ Pensar antes de agir.  

╗ Planejamento é fundamentalmente um processo de decisão: escolher 

entre alternativas de ação. 

╗  Cada ação tem um objetivo. 

╗  Se temos alternativas, precisamos conhecê-las o melhor possível. 

╗  Premissa: crença de que é possível se preparar para o futuro. 



QUEM SOU? 
ONDE EU ESTOU? 

PARA ONDE VOU? 

COMO EU VOU? 

Processo de planejamento 

busca encontrar respostas 

para as seguintes perguntas: 

Planejamento 



Planejamento 

‘O planejamento não diz 

respeito a decisões 

futuras, mas às 

implicações futuras de 

decisões presentes’. 
 

Peter Drucker  

DIA-A-DIA FUTURO 



Estratégia 

╗ São os meios utilizados para alcançar os objetivos. 

╗ Deve-se pensar em aspectos tais como: custos, relações humanas, 

qualificação do pessoal, sinergia com os objetivos, interação entre as partes 

da organização etc. 



Planejamento Estratégico 

ESCOLHA + OBJETIVOS + MEIOS 



Planejamento Estratégico 

‘Maneira de conduzir as ações 

estabelecidas pela empresa, tal 

como um maestro rege sua 

orquestra.’  (Wrapp, 1967) 



TRABALHAR (FAZER) 
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Planejamento 

Desejado 

Planejamento 

de Gestão 



Planejamento Estratégico 

‘Só há vento 

favorável, para 

quem sabe onde 

quer chegar...’ 



Planejamento Estratégico 

╗ Arte de criar o futuro! 

╗  É um planejamento global a curto, médio e longo prazo. 

╗  Plano uniforme, compreendido e integrado. 

╗  Conjunto flexível de informações consolidadas, que serve de referência e 

guia para a ação organizacional                      Bússola 



ESTRATÉGIA 

Modelo de Estratégia 

AMBIENTE 

ORGANIZAÇÃO 

SOCIEDADE 

Oportunidades e riscos 

DEVE FAZER 
PODE FAZER 

Ética e valores sociais 

DEVERIA FAZER 

GESTORES 

Valores pessoais 

QUER FAZER 

Habilidades e recursos 



Principais Razões 

╗ “Para continuar no jogo basta simplesmente chegar onde os outros já estão, mas acredito 

que vencedores, em última instância, serão aqueles com capacidade de desenvolver jogos 

fundamentalmente novos”. 

╗ O crescimento das empresas faz crescer a complexidade de seus processos. 

╗ Planejar é necessário exatamente porque não é possível prever! 

╗  Auxilia na avaliação dos riscos que teremos que assumir! 

╗  Ter foco é prerrogativa do posicionamento estratégico. Sem isso corremos grande risco de 

muito esforço e pouco resultado. 

 



Ferramentas  

WEAKNESSES (PONTOS FRACOS) 

OPPORTUNITIES (OPORTUNIDADES) 

THREATS (AMEAÇAS) 
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Ferramentas: Balanced Scorecard (BSC)  

VISÃO E 

ESTRATÉGIA 

Objetivos Objetivos Objetivos Objetivos

Indicadores Indicadores Indicadores Indicadores

Metas Metas Metas Metas

Iniciativas Iniciativas Iniciativas Iniciativas

APRENDIZADO E 

CRESCIMENTO

PROCESSOS 

INTERNOS 

Para atingir a missão e nos 

aproximarmos da visão 

como preservaremos e/ou 

desenvolveremos nossa 

capacidade de mudar e 

melhorar?

Para satisfazer a nossos 

acionistas, clientes 

internos, parceiros e 

fornecedores em quais 

processos de negócios 

deveremos nos 

sobressair?

Para a sustentabilidade 

financeira que ações 

deveremos tomar em 

relação aos clientes, 

parceiros, fornecedores e 

acionistas?

FINANCEIRACLIENTES

Para nos aproximar de 

nossa visão que ações 

deveremos tomar em 

relação aos nossos 

clientes?
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FUNCIONÁRIO 

SATISFEITO 
BONS 

PROCESSOS 

CLIENTE 

SATISFEITO 

SUCESSO / 

LUCRO 

FEEDBACK 



Fases de Construção do PE 



╗ Caracterização do Negócio (Definição da identidade Corporativa ou Organizacional). 

╗  Análise Estratégica (Fatores-chave de sucesso, potenciais e limitações internas, variáveis ambientais 

críticas, concorrência, mercado). 

╗  Formulação Estratégica (Diretrizes, Objetivos Metas). 

╗  Implementação Estratégica (Projetos). 

╗  Elaboração do Orçamento Organizacional. 

╗  Gerenciamento Estratégico. 

Fases de Construção do PE 



A Identidade Corporativa (ou Identidade Organizacional) corresponde ao conjunto de características, 

valores e crenças com que a organização se auto-identifica e se diferencia das outras organizações. 

Representa a forma de ser e de fazer na sua atuação global, a qual é (ou deveria ser) partilhada por 

todos os  colaboradores. 

 Negócio 

 Missão 

 Visão 

 Valores 

Identidade Corporativa 



Conjunto de técnicas que permitem identificar e monitorar permanentemente as variáveis competitivas que 

afetam a performance da empresa. 

“Em épocas turbulentas as empresas não podem pressupor que o amanhã será sempre uma extensão do 

presente.Pelo contrário,devem administrar visando mudanças que representem oportunidades e ameaças”. 

“Mudanças podem ser oportunidades para fazer algo diferente,algo de novo e,acima de tudo,para fazer algo 

melhor,algo mais produtivo e lucrativo.” 

Peter Drucker, em Administração em Tempos Turbulentos 

“Não é preciso ter olhos abertos para ver o sol,nem é preciso ter ouvidos afiados para ouvir o trovão.Para ser 

vitorioso você precisa ver o que não esta visível” 

Sun Tzu 

 

 

Análise do Ambiente 



Para Refletir... 

╗  Menos de 10% das estratégias eficazmente formuladas são efetivamente executadas. 

╗  70% dos fracassos de CEOs concentram-se na má execução, e não na formulação da 

estratégia. 

╗  85% das equipes executivas gastam menos de uma hora por mês discutindo a estratégia. 

╗  Devido ao ambiente instável, as empresas pensam em sobreviver e não em ter 

estratégias. Com a estratégia, reduz-se a vulnerabilidade com os ups and downs do 

ambiente”. (Michael Porter) 



Inerências 

╗ Consciência de sua necessidade; 

╗ Decisão pela sua utilização; 

╗ Envolvimento efetivo da direção; 

╗ Clima propício; 

╗ Informações relevantes para o planejamento; 

╗ Participação organizada e geral. 



Sistemática de Acompanhamento de 
Resultados 

╗  Planos de Ação e / ou Projetos. 

╗  Relatório de Acompanhamento de Resultados. 

╗  Gráfico de Acompanhamento de Metas. 

╗  Painel de Indicadores. 

╗  Agenda de Reuniões. 



Comunicação 

O QUE COMUNICAR  

╗ Conceitos de Gestão Estratégica 

╗  Estratégia da Organização e seus Desdobramentos 

╗  Evolução da execução da Estratégia 

COMO COMUNICAR  

╗ Palestras, Workshops, Treinamentos 

╗  Quadro de gestão a vista, Intranet 

╗  Revistas e Jornais Internos 

A CHAVE DO SUCESSO NA 

COMUNICAÇÃO DA 

GESTÃO ESTRATÉGICA É A 

PARTICIPAÇÃO 



Consequências 



Causas do fracasso no planejamento do PE 

╗ Analise superficial do ambiente. 

╗ Identidade organizacional filosófica. 

╗ Ausência de profissionais capacitados para traçar estratégias. 

╗  Ferramentas subutilizadas ou mal utilizadas. 

╗  Expectativas e desejos irreais não submetidos a analise critica. 



Causas do fracasso na implementação do PE 

╗ Falha na comunicação da estratégia. 

╗ Não conscientização dos funcionários. 

╗ Falta de uma mudança cultural na empresa.  

╗ Falta de uma liderança efetiva. 

╗ Falta de dedicação da alta direção com o projeto. 



Causas do fracasso no gerenciamento do PE 

╗ Não definição de Indicadores a serem 

gerenciados 

╗ Ausência de Planos de Revisão do Planejamento 

Estratégico 

╗ Falta de efetivação do aprendizado 

╗ Falha no acompanhamento da gestão do tempo 

dos projetos 

“Gerenciar estrategicamente é 

encarar o pensamento estratégico 

como fator inerente à condução 

dos negócios e o planejamento 

estratégico como instrumento em 

torno do qual todos os sistemas 

organizacionais podem ser 

integrados”. 





Os mercados de uma organização 

Uma organização que prima pela excelência, é aquela que gera 

produtos que encantam seus clientes, a um custo competitivo, tem 

funcionários motivados e satisfeitos e zela pela sustentabilidade 

ambiental. 



╝Valorizam o crescimento e desenvolvimento de pessoas. 

╝Têm clareza de objetivos 

╝Têm visão de longo prazo 

╝Decidem com agilidade 

╝Tem comunicação eficaz 

╝São integradas na comunidade onde atuam 

╝Têm uma liderança participativa,inspiradora e exigente. 

 

 

 

 

Características das empresas de sucesso 



Por que as 
organizações têm 

dificuldade em 
conseguir 

excelentes 
resultados? 



Obrigada! 

Ana Paula Penido 
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