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RESUMO 
 
O presente trabalho visa a apresentar um diagnóstico do planejamento estratégico numa 
determinada empresa, utilizando a Matriz SWOT como ferramenta estratégica assim identificando 
quais são os pontos fortes e fracos dentro dela e quais as oportunidades e ameaças que existem 
fora da mesma. O objetivo deste trabalho foi responder à pergunta do problema de pesquisa, bem 
como a importância do planejamento estratégico como ferramenta de gestão? Os dados foram 
coletados através de questionários com perguntas abertas e a entrevista estruturada com o 
proprietário da empresa em um único dia.  Percebe-se que a empresa onde foi aplicado o estudo 
de caso, vem utilizando o planejamento estratégico como ferramenta de gestão, para o 
desenvolvimento de seus negócios, pois nela apresenta claramente a sua missão, sua visão e 
seus valores mesmo não formalizados e de seus ambientes interno e externos. Através de seus 
concorrentes nota-se que a empresa conhece seus ambientes internos assim conseguindo tirar 
uma vantagem competitiva delas, transformando-as em oportunidades, também, concluiu-se, 
assim, que os objetivos gerais e específicos do trabalho foram alcançados através do diagnóstico 
do planejamento estratégico.  
 
Palavras-chave: Diagnóstico; Ferramenta de gestão; Matriz SWOT; Planejamento estratégico. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O planejamento estratégico considera-se uma importante ferramenta para auxiliar 

a tomada de decisão através da avaliação do ambiente interno e externo da empresa, 

traçando os objetivos e as metas que a mesma deve seguir para alcançar uma posição 

desejada em um determinado período. 

Neste contexto, o presente trabalho visa apresentar um diagnóstico do 

planejamento estratégico numa determinada empresa, utilizando a Matriz SWOT como 

ferramenta estratégica assim identificando quais são os pontos fortes e fracos dentro dela 

e quais as oportunidades e ameaças que existem fora da mesma. 



Compreende-se que esta ferramenta é de grande importância para a empresa, é 

nela que reconhecem os desafios do mercado competitivo e os efeitos para o sucesso, 

identificando as oportunidades de negócio. 

O problema de pesquisa deste estudo busca identificar: qual a importância do 

planejamento estratégico como ferramenta de gestão? 

As justificativas para realização do estudo consistem em esclarecer a importância 

do planejamento estratégico nas empresas, que estão inseridas no mercado, garantido 

sua sobrevivência e competitividade perante a concorrência, em outras palavras, nem 

todas as empresas possuem um planejamento estratégico que possa auxiliar a 

administração, obtendo as vantagens diante de seus concorrentes. A realização deste 

trabalho, também será de grande importância para pesquisa futuras. 

Esta pesquisa tem por objetivo geral: apresentar um diagnóstico do planejamento 

estratégico na empresa Alfa de acordo com os dados levantados e estudos realizados. 

Bem como através dos objetivos específicos: conceituar o planejamento estratégico na 

visão do administrador da empresa; realizar as análises do objetivo e metas estratégicas; 

definir missão, visão e valores da empresa; realizar as análises dos ambientes externos e 

dos ambientes internos; realizar as análises do ambiente interno dos concorrentes da 

empresa. 

Essa pesquisa teve duas importantes etapas: a primeira trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica, por meio de livros, revistas, monografias, sites acadêmicos e artigos 

relacionados ao tema pesquisado, a qual será utilizada como referencial teórico. A 

segunda etapa consiste na realização de um estudo de caso na empresa Alfa, onde se 

visa  apresentar um diagnóstico do planejamento estratégico para a mesma. 

 

2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CONCEITOS GERAIS 

  

O planejamento pode ser considerado uma série de técnicas e atitudes 

administrativas que visam avaliar como implicações futuras podem afetar a empresa, a 

fim de tomar decisões no presente que serão importantes posteriormente, de modo 

eficiente, eficaz, coerente e rápido (OLIVEIRA, 2002, p.36). 

De acordo com Pereira (2010, p.44) ”o planejamento seria uma tentativa para 

controlar o futuro das empresas e ‘pensar, criar, moldar’ são algumas palavras que dão 

significado ao planejamento.”. 

Observa-se que o planejamento trata-se de uma ferramenta fundamental para o 

crescimento e desenvolvimento das empresas. 



Por outro lado o planejamento estratégico é mais específico. Oliveira et al. (2002, 

p. 39) afirma que ele é um “[...] conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes 

fundamentais e planos para atingir esses objetivos, coordenando de forma a definir em 

que atividade se encontra a empresa, que tipo de empresa ela é ou deseja ser’’.  

Já Padoveze (2012, p.28) corrobora que o planejamento estratégico refere-se a: 

 
[...] etapa inicial do processo de gestão, onde a empresa formula ou 
reformula suas estratégias empresariais dentro de uma visão específica do 
futuro. É a fase de definição de políticas, diretrizes e objetivas estratégicas 
e tem como produto final o equilíbrio dinâmico das interações da empresa 
com suas variáveis ambientais. Nesta etapa, realizam-se as leituras dos 
cenários e da empresa, comumente confrontando as ameaças e 
oportunidades dos cenários vislumbrados com os pontos fortes e fracos da 
empresa. 

 

Oliveira (2002) completa que se trata de uma técnica delinear os passos de uma 

empresa ao longo prazo. Definindo objetivos e os métodos que serão utilizados para o 

alcance dos resultados.  

A seguir, será apresentada esta técnica que são etapas que compõem o 

planejamento estratégico, no qual as respectivas definições poderão ser observadas no 

item a seguir. 

 
3 ETAPAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

Segundo Padoveze (2012, p. 97), o planejamento estratégico surge como sistema 

que traduz as informações diversas, o autor salienta que “a base de todo o processo está 

em identificar, coletar, armazenar, mensurar, analisar, entender, interpretar e julgar 

informações, além de consolidar ideias e conceitos baseados nessas informações para os 

processos decisórios subsequentes.”. 

As etapas do planejamento estratégico são divididas em quatro fases: a fase I é o 

diagnóstico estratégico, a fase II é a missão da empresa, a fase III são os instrumentos 

prescritivos e quantitativos e a fase IV controle e avaliação (OLIVEIRA 2006, p.68). 

A seguir, será apresentado as suas definições de cada fase. 

 

3.1 FASE I - DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

A fase I do planejamento estratégico é o diagnóstico estratégico, que tem o 

objetivo de analisar a organização internamente e externamente a situação da empresa, 

mostrando também, seus pontos fortes e fracos, e oportunidades e ameaças. 



Entretanto, Costa (2006, p.51) diz que “diagnóstico estratégico é um processo 

formal e estruturado que procura avaliar a existência e a adequação das estratégias 

vigentes na organização em relação ao andamento de transformações para a construção 

de seu futuro”. 

Esta fase pode ser dividida em duas etapas básicas: 

1- Identificação da Visão e dos Valores 

2- Ambiente Interno (verifica os pontos fortes e fracos da empresa) e Ambiente 

Externo (que avalia as oportunidades e ameaças da empresa)  

A seguir, serão mostrados os componentes do diagnóstico estratégico. 

  

3.1.1 VISÃO E VALORES 

 

A visão é um conjunto preciso e bem elaborado de palavras que anunciam para 

onde a empresa está caminhando ou traçam um quadro do que ela deseja ser ou aonde 

quer chegar (PADOVEZE, 2012 p.130). 

 Por outro lado, Oliveira (2002, p.88) define a visão como: 

 
os limites que os proprietários e principais executivos da empresa 
conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais longo e uma 
abordagem mais ampla. Nesse contexto, a visão proporciona o grande 
delineamento do planejamento estratégico a ser desenvolvido e 
implementado pela empresa. A visão representa o que a empresa quer 
ser. 

 

Já os valores são, segundo Tavares (2010, p. 245): 

 
os valores servem como instrumento para avaliar e dar significado à busca 
da visão pelos participantes da organização. São eles que evitam que o 
senso de propósito seja imoral ou antiético. Os valores servem como 
padrão para avaliar e julgar programas e orientar decisões. Os valores 
estabelecem a natureza e o sentido do vínculo entre a visão e a tomada de 
decisões. Ambas – visões e tomada de decisões – precisam ser apoiadas 
em valores para dar significado às ações dos membros organizacionais. 

 

A declaração de valores é um conjunto de crenças e princípios que orientam as 

atividades e operações de uma empresa, independentemente de seu porte. (PADOVEZE, 

2012, p.131). 

A seguir, serão abordados os ambientes dos cenários, que também fazem parte 

do diagnóstico estratégico, que são os ambientes interno e o externo. 

 

 



3.1.2 AMBIENTE INTERNO E AMBIENTE EXTERNO 

 

O ambiente interno e o ambiente externo fazem parte do diagnóstico estratégico 

que é a primeira fase do planejamento estratégico. 

Para Padoveze (2012, p.97) ambiente interno é: 

 
as forças e fraquezas referem-se aos aspectos internos da organização 
comparados com a competição e as expectativas do mercado, isto é, se 
comparativamente os negócios atuais estão relativamente bons ou não. 
Esta análise deve ser confrontada com os objetivos da empresa, que 
indicará quais áreas de forças ou fraquezas provavelmente serão 
importantes no futuro. 

 

O ponto forte é a uma vantagem operacional que lhe proporciona a empresa no 

ambiente empresarial e o ponto fraco seria a desvantagem operacional de uma situação 

inadequada da empresa no ambiente empresarial (OLIVEIRA, 2002, p.34). 

O ambiente interno estuda a identificação dos pontos fortes e fracos, ou seja, as 

forças e as fraquezas da empresa. Porém o monitoramento do ambiente externo é 

essencial para o planejamento estratégico de uma organização. 

Para Oliveira et al. (2002, p.92) o Ambiente externo: 

 
[...] tem por finalidade estudar a relação existente entre a empresa e seu 
ambiente em termos de oportunidades e ameaças, bem como a sua atual 
posição produtos versus mercados e, prospectiva, quanto a sua posição 
produtos versus mercados desejados no futuro. 

 

Percebe-se, que dentro do ambiente externo existem as oportunidades e as 

ameaças das empresas. A respeito das oportunidades seria uma força ambiental 

incontrolável pela empresa, que pode favorecer a sua ação estratégica, já as ameaças 

também seria uma força ambiental, porém é o contrario, que criam obstáculos, assim 

podendo atrapalhar a ação estratégica da empresa, mas que poderão ou não ser evitadas 

desde que conhecidas em tempo hábil (OLIVEIRA,2006, p.64). 

No próximo tópico será abordada a fase II da etapa do planejamento estratégico 

que é a missão da empresa, onde suas respectivas definições poderão ser observadas. 

 

3.2 FASE II – MISSÃO DA EMPRESA 

 

Assim como a visão e os valores, a missão também é um conceito básico para 

toda empresa. 



Oliveira (2002, p.128), afirma que missão, “é uma forma de se traduzir 

determinado sistema de valores em termos de crenças ou áreas básicas de atuação. ” 

A missão seria um propósito especifico de uma organização. (CHURCHILL, 2013, 

p.87). 

Entretanto, Padoveze (2012, p.25) define missão como: 

 
a declaração de missão da empresa visa comunicar interna e 
externamente o propósito da organização e do seu negócio. Ela deve ser 
breve e reunir em poucas palavras as atividades da empresa, os mercados 
que quer atingir, os produtos e serviços que quer oferecer á comunidade, 
sua diferenciação e o seu papel em relação a seus concorrentes e às 
principais conquistas que a empresa quer atingir.  

 

Para alcançar a missão existem alguns critérios a serem cumpridos são eles: 

atender as necessidades dos clientes; refletir as habilidades essenciais da empresa; ser 

realista, motivadora e flexível, principalmente em relação ao futuro. (VALADARES, 2002). 

No próximo tópico será abordada a fase III da etapa do planejamento estratégico 

que são instrumentos prescritivo e quantitativos.  

 

3.3 FASE III - INSTRUMENTOS PRESCRITIVOS E QUANTITATIVOS 

  

A fase III é o estabelecimento de objetivos, de estratégias e dos projetos e planos 

de ação. 

De acordo com Oliveira (2006, p.78), “a empresa procura responder a duas 

questões: onde se quer chegar e como chegar à situação que se deseja. ” 

Esta fase divide-se em dois instrumentos integrados, que são os perscritivos e os 

quantitativos, conforme as tabelas a seguir serão apresentadas suas definições 

respectivamente. 

 

Tabela 01- Instrumentos Prescritivos 

Conceitos  Definições  

Objetivos estratégicos 

(desafios e metas) 

 Objetivo é o alvo ou ponto quantificado, com prazo de 

realização e responsável estabelecidos, que se pretende 

alcançar através de esforço extra. 

 Os objetivos são importantes para as empresas pois são 

nelas as decisões são tomadas. 

 

Estratégias  A finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os 



caminhos, os cursos, os programas de ação que devem ser 

seguidos para serem alcançados os objetivos e desafios 

estabelecidos. 

Projetos e planos de 

ação 

 Os projetos são considerados trabalhos com datas de 

início e término previamente estabelecidas com um resultado 

final predeterminado e no qual são alocados os recursos 

necessários a seu desenvolvimento. 

 O plano de ação é um conjunto das partes comuns dos 

diversos projetos, quanto ao assunto que está sendo tratado 

(recursos humanos, tecnologia etc.). 

Fonte: Oliveira (2006). 

 

Tabela 02- Instrumentos Quantitativos 

Conceitos 
 

Definições  

Instrumentos quantitativos  Os instrumentos quantitativos é o 
alvo ou ponto, com prazo de realização e 
responsável estabelecidos, que se 
pretende alcançar através de esforço extra. 
 

Fonte: Oliveira (2006). 

 

O próximo tópico será apresentado a última etapa do planejamento estratégico a 

fase IV que é o controle e avaliação. 

 

3.4 FASE IV – CONTROLE E AVALIAÇÃO 
 

O controle e avaliação é a ultima etapa do planejamento estratégico, a seguir será 

exposto os conceitos desta fase. 

De acordo com Oliveira (2006, p.80) esta é a fase “onde é feito um levantamento 

dos pontos positivo e negativos e quais objetivos iniciais foram alcançados.” Em outras 

palavras é a avaliação de desempenho, comparação do desempenho real com o 

estabelecido, análise dos desvios nos objetivos estabelecidos e ação corretiva nos 

resultados da análise. 

O controle consiste em um processo administrativo para verificar se tudo está 

sendo feito de acordo com o que foi planejado e as ordens dadas (SILVA, 2007, p.84). 

Conforme Costa (2006, p.248) “o processo de controle e avaliação do 

pensamento significa comparar, medir ou verificar todos os resultados obtidos.”. 



A seguir será apresentada a análise SWOT, o conhecimento dela é fundamental 

para a aplicação do estudo de caso, que será apresentado mais adiante. 

 

4 ANÁLISE SWOT 

 

De acordo com Fernandes e Berton (2005, p.45) “SWOT quer dizer: strenghts, 

weaknesses, oportunities e threats, que significa forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças” ou análise FOFA como conhecida no Brasil. 

Entretanto é a análise SWOT que compara as ameaças e oportunidades do 

ambiente da empresa, juntamente com as forças e fraquezas da mesma, assim, gerando 

insumos para as estratégias da empresa (FERNANDES E BERTON, 2005, p.139). 

A análise SWOT é uma ferramenta em forma de tabela que analisa o ambiente da 

empresa elencando todos os fatores: os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças entre outros, conforme a tabela 03 a seguir. 

 

Tabela 03- SWOT 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

 São elementos internos que trazem 

benefícios para a empresa. 

 Vantagem operacional. 

 Ex: união da equipe. 

 São elementos internos que 

atrapalham os negócios da empresa.  

 Desvantagem operacional. 

 Ex: equipe pouco qualificada. 

Oportunidade Ameaças 

 São elementos externos que podem 

afetar positivamente o negócio da empresa. 

 Ex: tecnologia. 

 São elementos externos que podem 

atrapalhar o negócio da empresa. 

 Ex: concorrente. 

Fonte: Lupetti (2013). 

 

O conhecimento da análise SWOT é fundamental para a aplicação do estudo de caso, 

que será apresentado logo abaixo. 

 

5 ESTUDO DE CASO NA EMPRESA ALFA 

 

Será apresentado o estudo de caso da empresa Alfa. Será abordada a seguir a 

metodologia utilizada, o tipo de pesquisa, a apresentação da empresa, juntamente com 

suas análises e como foi feita a coleta de dados. 



 

5.1 METODOLOGIA 

 

A metodologia é responsável por descrever e avaliar os métodos e as técnicas de 

pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de informações, visando ao 

encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de investigação, à 

construção do conhecimento, com propósito de comprovar sua validade e utilidade nos 

diversos âmbitos da sociedade (RAMPAZZO, 2005, p.14). 

O presente trabalho se caracteriza por uma pesquisa bibliográfica, que segundo 

Oliveira (1999, p.119), “tem por finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição 

científica que se realizam sobre determinado assunto ou fenômeno.”.  

O trabalho caracteriza-se como um estudo de caso, que segundo Gil (2010, p.37) 

é: 

o estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 
ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de 
um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros 
delineamentos já considerados. 

 

Além de pesquisa bibliográfica e um estudo de caso, o trabalho é qualitativa que é 

segundo Flick (2009, p.95) é:  

 
a pesquisa qualitativa pressupõe uma compreensão diferente das 
pesquisas em geral, que vai além da decisão de utilizar entrevista narrativa 
ou um questionário. A pesquisa qualitativa abrange um entendimento 
especifico da relação entre o tema e o método. Nesse nível, a pesquisa 
qualitativa envolve uma postura interpretativa e naturalística diante do 
mundo. Isso significa que os pesquisadores desse campo estudam as 
coisas em seus contextos naturais, tentando entender ou interpretar os 

fenômenos em termos dos sentidos que as pessoas lhes atribuem. 
 

Para Gil (2010, p.91) “Os estudos que empregam uma metodologia qualitativa 

podem descrever a complexidade de determinado problema, analisar a interação de 

certas variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais.”. 

O instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista, que segundo Lakatos e 

Marconi (2002, p.62) é: 

 
A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está 
restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de 
fontes primárias. Estas podem ser recolhidas no momento em que o fato ou 
fenômeno ocorre, ou depois. 
 



5.2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA1 

 

O estudo foi realizado em uma empresa, de pequeno porte, situada na cidade de São 

Vicente de Minas, por motivo de segurança e sigilo será denominada apenas como 

empresa “Alfa”. Esta empresa está no ramo de matérias para construção há 24 anos, com 

sede própria, a mesma atende a cidade e região com uma grande variedade e 

aproximadamente de 5000 tipos de produtos para comercialização, além de oferecer aos 

seus clientes entregas mais rápidas contando com quatro veículos. A empresa hoje conta 

com vinte cinco colaboradores, que formam uma grande equipe, levando aos seus 

clientes bom atendimento, qualidade e satisfação. 

 

5.3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A análise e discussão dos dados obtidos são referentes à pesquisa realizada na 

empresa Alfa na cidade de São Vicente de Minas- MG, através de questionários com 

perguntas abertas e a entrevista estruturada com o sócio proprietário da empresa em um 

único dia (20/05/2017). 

A seguir, serão transcrito as respostas com as análises obtidas através dos dados 

fornecidos. 

 

5.3.1 CONCEITO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PELA EMPRESA ALFA 

 

A primeira questão trata-se sobre o que é planejamento estratégico na visão do 

sócio proprietário, ele classifica o planejamento estratégico como uma maneira de 

regressar o objetivo e metas elaboradas e direcionadas através de ações que coincidi 

com as exigências competitivas. 

Diante da resposta observa-se que o sócio proprietário possui de forma clara e 

objetiva a definição do que é o planejamento, como apresentado por Pereira (2010) que 

ressalta o planejamento estratégico como um processo que consiste na análise 

sistemática do ambiente interno e do ambiente externo da organização com o objetivo de 

formar os objetivos e metas estratégias. 

 

 

 

                                            
1
 Dados fornecidos pela gerente da loja. 



5.3.2 OBJETIVOS E METAS ESTRATÉGICAS DA EMPRESA ALFA 

 

Na primeira questão foi questionado ao entrevistado sobre o que é o 

planejamento estratégico. Já na segunda, pergunta-se ao sócio proprietário sobre os 

objetivos e metas estratégicas que a empresa deseja alcançar, mesmo que estes não 

estejam oficializados. Através da resposta observa-se que a empresa possui objetivos e 

metas estratégicas oficializados, conforme os dados fornecidos representado na tabela 04 

a seguir. 

 

Tabela 04- Objetivos e Metas da empresa Alfa 

OBJETIVOS METAS 

Desenvolver estratégias de marketing  Usar os veículos e meio de comunicação 

(rádio) de divulgação local, para propaganda da 

empresa. 

 Elaboração de um site para a empresa. 

Valorizar os funcionários  Melhorar as condições de trabalho. 

 Oferecer curso de capacitação e 

qualificação profissional. 

 Melhorar os canais de comunicação. 

Melhorar e ampliar a área da empresa.  Remodelar e ampliar a estrutura física da 

empresa até 2019. 

Conquistar novos clientes e satisfazê-los  Promover eventos e promoções. 

 Oferecer espaço mais confortável. 

 Melhorias no atendimento e mais 

agilidade. 

 Garantir a qualidade do serviço 

 Investir em marketing. 

Aumentar o lucro da empresa  Conquistar novos clientes. 

 Minimizar custos. 

 Realizar serviço com agilidade. 

 Diminuir a inadimplência. 



Desenvolver novos fornecedores  Contado e formação de parceria com 

novos fornecedores 

 Pesquisa na Internet e catálogos 

especializados 

Fonte: Pesquisa Realizada (2017). 

 
Conforme apresentado no capitulo 3.3, os objetivos são importantes para as 

empresas, pois são nelas as decisões são tomadas. Já as metas são quando e quais os 

resultados a ser alcançado, porem não precisa ser seguida como foi estabelecida. Todas 

as empresas possuem objetivas e metas mesmo não oficializada. (Mintzberg, 2004). 

 
5.3.3 MISSÃO DA EMPRESA ALFA 

 

Foi questionado na questão de número dois sobre os objetivos e metas 

estratégica da empresa em questão. A pergunta de número três trata-se sobre a missão 

da empresa, o sócio proprietário da empresa Alfa afirmou que a mesma possui missão, 

porém, ela não é não formalizada. A missão da empresa foi declarada da seguinte forma: 

“Proporcionar a satisfação de nossos clientes, oferecendo produtos e serviços com 

qualidade no ramo de comércio de materiais para construção, promovendo o crescimento 

da organização através de parcerias com fornecedores e do desenvolvimento de nossos 

colaboradores.”. 

A missão da empresa mesmo não formalizada esta bem definida, como 

apresentado por Chiavenato (2011), que refere-se  a missão como o papel da empresa 

dentro da sociedade em que ela está envolvida (compromisso e dever). 

 

 5.3.4 VISÃO DA EMPRESA ALFA 

 

Assim como a missão, a visão também é um conceito básico para toda empresa, 

como se trata na questão quatro, que foi perguntado ao entrevistado sobre a visão da 

empresa Alfa e foi exposto na seguinte forma: “Exercer a liderança no comércio, sendo 

reconhecida pela qualidade de seus produtos e serviços.”. 

Diante da resposta observa-se que a visão possui de forma clara e objetiva, como 

apresentado por Tavares (2010), que a visão ter que ser desafiadora; vinculada a 

realidade; realista e flexível. 

 

 



5.3.5 VALORES DA EMPRESA ALFA 

 

Como foi visto na questão de número quatro é a partir da visão que os 

colaboradores podem reconhecer o que a empresa pretende passar para a sociedade. 

Na pergunta de número cinco, o sócio proprietário respondeu quais são os 

valores da empresa que foram os seguintes: 

 Lucro como fator de competência e crescimento; 

 Empreendedorismo; 

 Ética, Integridade e Honestidade; 

 Qualidade de serviços; 

 Trabalho em Equipe; 

 Humanização; 

 Comprometimento com o cliente e com os funcionários. 

 

Pereira (2010) destaca que a visão é o pressuposto que norteará o planejamento, 

pois é onde a empresa pretende chegar, seguida pela missão e pelos valores. Toda 

empresa deve ter os três conceitos bem definidos e expostos em um local visível para o 

conhecimento de todos. 

 

5.3.6 PONTOS FORTES E FRACOS DA EMPRESA ALFA 

 

Na quinta questão o entrevistado respondeu sobre os valores da empresa. Já a 

pergunta de número seis, foi questionado sobre a identificação dos pontos fortes e fracos 

da empresa, o sócio proprietário respondeu com clareza todos os itens conforme a tabela 

05 a seguir. 

  

Tabela 05- Matriz com pontos fortes e fracos da empresa Alfa 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

Variedade de produtos/ alta qualidade de 

produtos. 

Localização 

Boa relação com fornecedores Ausência de pós-venda 

Flexibilidade gerencial e comunicação Recursos humanos pouco especializados/ 

Não possui setor especifico de RH 

Boa relação e atendimento com clientes Marketing 



Parcerias com as melhores fábricas 

(marcas) 

Falta de qualificação profissional 

Boa relação com os funcionários  

Fonte: Pesquisa Realizada (2017). 

 

Através da resposta percebe-se que a grande parte dos pontos fracos da 

empresa oriunda da falta de qualificação profissional, porém, os pontos fortes são de 

grande peso, como apresentado no capitulo 4 deste estudo, os pontos fortes são 

elementos internos que trazem benefícios operacional e o pontos fracos são o que 

atrapalham os negócios da empresa, tem que fortalecer os pontos fortes assim ocorrendo 

a  eliminação de pontos fracos (Lupetti,2013).  

 

 5.3.7 OPORTUNIDADES E AMEAÇAS DA EMPRESA ALFA 

 

Na sexta questão foi perguntado ao entrevistado sobre a identificação dos pontos 

fortes e fracos da empresa. Em relação à questão de número sete foi questionado sobre 

as oportunidades e ameaças da empresa, o respondente respondeu de uma forma clara e 

objetiva os itens da Matriz abaixo: 

 

Tabela 06- Matriz com oportunidades e ameaças da empresa Alfa 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 
 

Crescimento do setor de construção civil da 
região. 

Alta taxa de juros/ Inflação 

Crescente disposição para compras via 
Internet. 

Grande concorrência na região\ Grandes 
redes de lojas 

Fidelidade dos clientes junto aos 
fornecedores. 

Produtos similares 

Possibilidade de expansão Aumentos de tributos, ajustes fiscais e 
despesas externas 

 Mercado em crise, Momento 
político/financeiro do País. 

Fonte: Pesquisa Realizada (2017). 

 

De acordo com a resposta observa-se que a empresa possui oportunidades mais 

fortes que as ameaças, Oliveira (2006) destaca que as oportunidades podem favorecer a 

ação estratégica e as ameaças criam obstáculos a elas, porem pode ser evitado desde 

que conhecidas em tempo hábil. 



 

 

 5.3.8 PONTOS FORTES E FRACOS DOS CONCORRENTES DA EMPRESA ALFA 

 

Por fim, as questões de número oito e nove, foram perguntadas ao sócio 

proprietário da empresa Alfa sobre seus principais correntes, se o mesmo sabe dos 

pontos fortes e fracos de cada um, com a sua resposta foi montado a tabela abaixo, sem 

identificação dos nomes, assim sendo representado como Y e Z: 

 

Tabela 07- Matriz com pontos fortes e fracos dos principais concorrentes da 

empresa Alfa 

Pontos Fortes Y e Z Pontos Fracos Y e Z 

(Concorrente Y) Pioneiro no mercado na 

cidade e região 

(Concorrentes Y e Z) Localização 

(Concorrentes Y e Z) possui instaladores 

técnicos 

 (Concorrentes Y e Z) Não a compromisso 

com os prazos estabelecidos 

(Concorrente Y) Feedback de pós-venda. (Concorrente Y) Limitação a um único 

Produto 

(Concorrente Z) variedades em linhas de 

produtos 

(Concorrente Z) Ausência de pós-venda 

Fonte: Pesquisa Realizada (2017). 

 

Toda empresa deve conhecer o ambiente interno (força e fraqueza) de seus 

concorrentes para que assim possa obter vantagem competitiva diante deles, como 

apresentado por Chiavenato (2011). 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto neste estudo, a fim de alcançar o objetivo principal que o 

originou, ou seja, apresentar um diagnóstico do planejamento estratégico na empresa Alfa 

de acordo com os dados levantados e estudos realizados, algumas considerações se 

fazem necessárias. Dentre estas, é notório destacar a importância de as empresas 

possuírem o planejamento estratégico. 

O planejamento estratégico é uma ferramenta de grande importância para as 

organizações, pois ela auxilia na identificação das estratégias de uma forma eficiente. É 



fundamental o acompanhamento dessa ferramenta, pois, se não tiver de acordo com os 

planos e estratégias, podem ser corrigidos em tempo hábil, antes que danifique a 

efetivação do projeto. Sem ela torna-se difícil uma empresa planejar seu futuro.  

O estudo de caso apresentou pesquisas através de questionários com perguntas 

abertas e a entrevista estruturada com o proprietário da empresa em um único dia 

(20/05/2017), possível responder ao problema de pesquisa proposto, ou seja, qual a 

importância do planejamento estratégico como ferramenta de gestão? 

 Percebe-se que a empresa onde foi aplicado o estudo de caso, vem utilizando o 

planejamento estratégico como ferramenta de gestão, para o desenvolvimento de seus 

negócios, pois nela apresenta claramente a sua missão, sua visão e seus valores mesmo 

não formalizados. Ela  possui conhecimentos dos ambientes internos (seus pontos fortes 

e fracos), e dos ambientes externos (suas oportunidades e ameaças). Através de seus 

concorrentes nota-se que a empresa conhece seus ambientes internos assim 

conseguindo tirar uma vantagem competitiva delas, transformando-as em oportunidades. 

Através desta pesquisa conclui-se que o planejamento estratégico é um 

instrumento fundamental para quem deseja ter uma empresa que desenvolva e cresça no 

mercado e não é algo somente para grandes empresas, pelo contrário, pode ser 

implantado em qualquer empresa, independente do seu porte, pois conhecendo qual seus 

valores, analisando os ambientes interno e externamente e possuindo uma visão do 

futuro, ela tende-se de usufruir de uma vantagem competitiva muito grande diante de seus 

concorrentes, pois mesmo tendo objetivos e metas desafiadoras, ela formula as 

estratégias e consegue alcançar seus objetivos. A empresa que adota este princípio na 

sua gestão terá, certamente, seu lugar garantido no futuro.  

Como limitações deste artigo, o estudo não realizou uma pesquisa exaustiva, 

buscando de forma explicativa das informações e assim possa contribuir com as 

discussões acadêmicas sobre os conceitos de planejamento estratégico. Nas pesquisas 

futuras, pretende-se realizar um estudo mais aprofundado do tema, para que as empresas 

possam utilizar as técnicas do planejamento estratégico. 
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