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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem por finalidade identificar se as empresas de informática do 

estado do Ceará que utilizam metodologia de planejamento estratégico conseguem 

desenvolvimento e crescimento a partir da execução da metodologia. As empresas 

de informática estudadas nesta pesquisa são de diversos segmentos de informática. 

O setor de informática foi escolhido em função do mesmo estar organizado em 

entidade associativa representada pelo Instituto Titan, que tem a característica de 

incorporar em sua dinâmica princípios que buscam conquistar vantagens 

competitivas no mercado mediante relações cooperativas entre empresas. Além 

disto, foi levada em conta também a proximidade do setor com informações e dados 

que são necessários à execução do planejamento estratégico. A abrangência do 

setor de informática ao estado do Ceará foi motivada pelo polo tecnológico existente 

na região e que permite acesso à pesquisa de campo. O objetivo geral da pesquisa 

foi identificar se as empresas de informática do estado do Ceará que utilizam 

metodologia de planejamento estratégico conseguem desenvolvimento e 

crescimento a partir de sua execução. Como objetivo específico, a pesquisa buscou 

identificar o grau de alcance que as estratégias definidas pelas empresas da 

amostra, e de que forma contribuem para atingirem seus objetivos estratégicos 

definidos dentro de seus planejamentos estratégicos. O estudo também teve como 

objetivo específico avaliar a existência de algum aspecto de desenvolvimento e 

crescimento das empresas não atrelado diretamente à execução de planejamento 

estratégico. A metodologia de pesquisa foi de natureza qualitativa e descritiva 

aplicada através de pesquisa survey publicada em web site e direcionada às 

empresas participantes do campo de estudo. Os resultados indicam que as 

empresas de informática do estado do Ceará conseguem desenvolvimento e 

crescimento a partir da execução de planejamento estratégico. Quanto à existência 

de algum aspecto de desenvolvimento e crescimento não atrelado diretamente à 

execução de planejamento estratégico nas empresas de informática do estado do 

Ceará, a pesquisa registra a existência dos mesmos, sem, no entanto, registrar 

quais são. Esta conclusão foi possível ao serem analisados os resultados da 

pesquisa através de blocos de informações. Ainda através das informações 

disponibilizadas a partir da pesquisa, foi possível identificar como barreiras de 
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execução de planejamento estratégico a motivação de colaboradores e aspectos 

culturais. Foi possível identificar ainda a existência de aspectos que impedem a 

execução de planejamento estratégico, os quais chamados de assassinos do 

planejamento estratégico, dentre eles: gestão ineficaz e baixo desenvolvimento de 

habilidades de liderança. O estudo permitiu confirmar que o planejamento 

estratégico nas empresas pesquisadas proporciona maior desenvolvimento e 

crescimento, que efetivamente conseguem responder positivamente que houve 

desenvolvimento e crescimento com o uso de metodologia de planejamento 

estratégico, e que a metodologia do planejamento estratégico é ponto crucial para a 

geração de desenvolvimento e crescimento em empresas de informática do estado 

do Ceará. 

 

Palavras-chave: Execução de planejamento estratégico. Informática. 

Desenvolvimento e crescimento. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to identify whether the computer companies in the state of Ceará 

that use strategic planning methodology can develop and grow from the 

implementation of the methodology. Computer companies studied in this research 

are from different segments of computing. The computer industry was chosen 

because of it being organized in associative entity represented by the Office Titan 

has distinguishing feature of its dynamic principles that seek to gain competitive 

advantage in the market through cooperative relationships between companies. 

Moreover, the proximity of the sector with information and data that are necessary for 

the implementation of strategic planning. The scope of the computer industry to the 

state of Ceará was motivated by the technology hub in the region and allowing 

access to field research. The objective of the research was to identify whether the 

computer companies in the state of Ceará that use strategic planning methodology 

can develop and grow from its implementation. As a specific objective, the research 

sought to identify the degree of scope that the strategies defined by the sample 

companies contribute to achieving its strategic objectives defined within their 

strategic plans. The study also aimed to evaluate the specific existence of some 

aspect of development and growth of businesses not directly tied to the 

implementation of strategic planning. The research methodology was qualitative and 

descriptive applied through survey research published on web site and targeted to 

companies participating in the field of study. The results indicate that the computer 

companies in the state of Ceará can develop and grow from the execution of 

strategic planning. The existence of some aspect of development and growth is not 

tied directly to the implementation of strategic planning in IT companies in the state of 

Ceará, the survey records the existence of the same, without, however, record what 

they are. This result was found when analyzing the survey results through blocks of 

information. Even through the information available from the survey identified 

themselves as barriers exist for implementing strategic planning motivation of 

employees and cultural aspects. It was still possible to identify the existence of things 

that prevents the execution of strategic planning, called the killers of strategic 

planning, including: ineffective management and poor development of leadership 

skills. The study confirms that strategic planning in the companies surveyed provide 
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further development and growth, which can effectively respond positively that there 

was growth and development with the use of strategic planning methodology, and the 

methodology of strategic planning is crucial for the generation of development and 

growth in computer companies in the state of Ceará. 

 

Keywords: Implementation of Strategic Planning. Computing. Development and 

growth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Anthony e Govidarajan (1998) consideram o planejamento estratégico 

como algo que consiste no processo no qual se decidem os programas ou projetos 

que a empresa adotará, bem como a quantidade necessária de recursos que ela 

reservará para cada um dos projetos para períodos futuros, normalmente medidos 

em anos. Para efeito deste estudo, considera-se que, assim como em Anthony e 

Govidarajan (1998), planejamento estratégico é sistemático, portanto existem 

processos de planejamentos periódicos, com procedimentos a serem realizados e 

prazos definidos a serem cumpridos. Por outro lado, a formulação das estratégias 

não é sistemática, sendo necessário que as estratégias sejam reexaminadas quando 

forem identificadas oportunidades e riscos para a organização ou que impactem na 

mesma. A estratégia pode ser entendida como um momento de “escolha e 

compromisso” de uma organização em relação aos seus objetivos e práticas. 

Albertin (2005) aborda que, em um cenário que se apresenta como sendo 

cada vez mais competitivo e que exige agilidade, flexibilidade e inovação, a 

informação é um aliado decisivo nas estratégias das organizações. A partir desta 

abordagem, o papel da Tecnologia da Informação (TI) tornou-se imprescindível para 

que as organizações possam atingir seus objetivos e obter vantagem competitiva. 

Fagundes e Gimenez (2009) afirmam que as micros e pequenas 

empresas no Brasil representam 99,2% do total de empresas formais na indústria, 

comércio e serviços, totalizando 4,1 milhões de empresas. Em termos de Produto 

Interno Bruto (PIB) nacional, aquelas respondem por 20% e empregam 45% da força 

de trabalho formal (SEBRAE, 2007). Das 4.067.200 empresas brasileiras, no ano de 

2007, 50% fecharam as operações antes de completarem um ano, 57% não 

excederam o terceiro ano de operação e 60% fecharam suas operações até o quarto 

ano (SEBRAE, 2007). Desta forma, apenas 40% das micro e pequenas empresas 

chegam ao quinto ano de operação. 

A partir de diversos autores, Milliken (1987) identificou os três aspectos 

mais comuns para definir a incerteza ambiental: a) ausência de habilidade de notar 

probabilidades de futuros eventos bons; b) ausência de informações acerca da 

relação causa–efeito; e c) ausência de habilidade de predizer os resultados de uma 

decisão. De maneira geral, estes aspectos estão envoltos na ausência de se avaliar 
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cenários, macro e micro ambientais, da empresa, fonte de informação para 

planejamento da organização. A aplicação de metodologia de planejamento 

estratégico ajuda a conhecer estes ambientes através de avaliação dos fatores 

externos, os cenários, que a impactam, obtendo diminuição de incertezas e 

promovendo seu desenvolvimento, bem como através de fatores internos. 

A execução dos objetivos e metas estratégicas oriundas da implantação 

de metodologia de planejamento estratégico das empresas chega a apenas 10% do 

seu total, pois 90% das empresas não conseguem realizar o que definem 

(HERRERO FILHO, 2005). Para Andion e Fava (2003), a execução do planejamento 

estratégico é um dos momentos mais importantes do processo de planejamento, 

pois é neste momento que haverá sua concretização. Na tentativa de concretizar o 

planejamento estratégico, amplia-se o controle, busca-se gerenciar a cultura 

organizacional, ou mesmo, responsabilizar os executantes pelos baixos resultados 

(ANDION; FAVA, 2003). 

O segmento de empresas de informática tem como característica natural 

o trato de informações das organizações, inclusive as suas, sejam através de 

softwares, hardwares e/ou redes de dados. Tendo o planejamento estratégico a 

necessidade de informações para a tomada de decisão sobre os diversos aspectos 

do ato de planejar, há uma aproximação entre empresas de informática e 

planejamento. Esta aproximação permite que empresas de informática possam 

executar seus planejamentos estratégicos munidas de informações que são 

essenciais para a tomada de decisão e a consecução de seus objetivos e metas 

estratégicas.  

Para fins deste trabalho, as terminologias "desenvolvimento" e 

"crescimento" precisa ser contextualizadas. Segundo Celso Furtado (2000), existem 

dois sentidos distintos para o conceito de desenvolvimento. O primeiro é voltado à 

evolução de um sistema de produção na medida em que este se torna mais eficaz e 

eleva a produtividade de sua força de trabalho. O segundo designa maior ou menor 

grau de satisfação das necessidades humanas na qual há incremento da eficácia do 

sistema social de produção, a satisfação das necessidade elementares de uma 

população e a consecução de objetivos. 

Outra forma de se conceituar desenvolvimento é percebê-lo como 

crescimento econômico. Joseph Alois Schumpeter é um dos teóricos mais 

importantes desta escola de pensamento econômico. Em sua obra a ‘Teoria do 
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Desenvolvimento Econômico’, escrita no início do século XX, Schumpeter utiliza o 

termo desenvolvimento como sinônimo de 'evolução', 'desdobramento', 'revelação' e 

faz uma distinção entre crescimento e desenvolvimento ao citar que “nem o mero 

crescimento da economia, representado pelo aumento da população e da riqueza, 

será designado como processo de desenvolvimento” (SCHUMPETER, 1997, p. 74). 

Para fins desta pesquisa, ressalte-se que a pesquisa é realizada 

utilizando-se da percepção dos respondentes sobre suas empresas, portanto, de 

suas realidades. 

 

1.1 Problema 

 

Para Herrero Filho (2005), 90% das empresas que implantam 

metodologia de planejamento estratégico não conseguem executar seus objetivos e 

metas estratégicas. Partindo do princípio de que apenas 10% das estratégias são 

implementadas, esta pesquisa procura identificar porque a execução de 

planejamento estratégico está em patamares tão baixos e quais os fatores que 

levaram as empresas a não executarem seus objetivos e metas estratégicas. Ao 

focar em empresas de informática do estado do Ceará, a pesquisa procura 

responder, em linhas gerais, a seguinte questão: As empresas de informática do 

estado do Ceará conseguem desenvolvimento e crescimento com a execução de 

planejamento estratégico?  

A pesquisa procura identificar, ainda, se existem outros fatores que 

colaborem para que uma metodologia de execução de planejamento estratégico 

possa auxiliar a empresa em seu desenvolvimento e crescimento. São fatores que 

envolvem momentos do mercado como sazonalidade, alteração de preços, rupturas 

mercadológicas, entre outros. 

 

1.2 Justificativa 

 

A existência de diversas metodologias de planejamento estratégico 

proporciona às empresas resultados diferenciados conforme a aplicação das 

mesmas. No entanto, as metodologias de planejamento estratégico têm em comum 

os aspectos de análise de macro e micro ambientes, definição de negócio, missão, 

visão e valores culturais. Acrescenta-se a estes aspectos a definição de fatores 
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críticos do sucesso e competências essenciais. As metodologias de planejamento 

estratégico também realizam análises de ambiente interno, através de pontos fortes 

e pontos fracos, e externo, através de oportunidades e ameaças, das organizações. 

Finalmente, definem seus objetivos e projetos estratégicos. As organizações 

finalizam com a realização da priorização dos projetos estratégicos com vistas a dar 

foco nos projetos que promovem resultados em menor espaço de tempo e com 

maior sustentabilidade para a empresa.    

Porter (2004) aborda técnicas analíticas gerais citando a análise estrutural 

de indústrias, estratégias competitivas genéricas, dentre outros conceitos para 

avaliar uma empresa. A ameaça de novos entrantes, a intensidade da rivalidade 

entre os concorrentes, a pressão por produtos substitutos, o poder de negociação 

dos compradores e dos fornecedores são determinantes estruturais da intensidade 

da concorrência. Paralelamente, tem-se a definição de estratégias de atuação das 

empresas que podem optar por liderança em custo, diferenciação ou enfoque. Estes 

aspectos citados por Porter (2004) referem-se à análise de fatores, definição de 

negócio, visão e missão. De maneira similar, Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) 

também citam técnicas analíticas gerais. 

O presente estudo se justifica pela análise da execução do planejamento 

estratégico em empresas de informática no desenvolvimento e crescimento que as 

mesmas almejam atingir. As empresas estudadas nesta pesquisa são dos 

segmentos de automação comercial, consultoria e pesquisa tecnológica, Customer 

Relationship Management (CRM), desenvolvimento de sistemas específicos, 

Enterprise Resource Planning (ERP), fábrica de software, fiscalização eletrônica, 

gerenciamento de processos, monitoramento, outsourcing, sales force (força de 

vendas), softwares contábeis, softwares de comunicação de dados, softwares 

financeiros, soluções Linux, soluções para mídias sociais e suporte técnico de redes. 

Todas as empresas fazem parte do Instituto Titan, entidade com personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada por empresas cearenses da 

área de Tecnologia da Informação e Telecomunicações visando promover o 

desenvolvimento do setor. O Instituto Titan é dotado de autonomia financeira e 

administrativa, possuindo caráter científico, tecnológico, educacional e de gestão. 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) abordam os fatores críticos do sucesso e 

as competências essências como aspectos importantes em planejamento 

estratégico. Estes aspectos, avaliados nas empresas de informática do estado do 
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Ceará, evidenciam se as mesmas os possuem e em que intensidade, de maneira a 

gerar desenvolvimento e crescimento para as organizações. 

Por outro lado, para as organizações, o estudo abordará os principais 

cuidados que devem adotar, seja através dos pontos fortes, que devem ser 

reforçados, seja através dos pontos fracos, que devem ser combatidos e/ou 

eliminados. As organizações poderão ainda avaliar ameaças e oportunidades. Por 

fim, no âmbito do conhecimento administrativo, o estudo promoverá a oportunidade 

de avaliar a aplicação de metodologia de planejamento estratégico junto a empresas 

de informática do estado do Ceará gerando sintonia entre a teoria e prática com 

ganhos para ambas as partes.  

 

1.3 Objetivos da pesquisa 

 

Vários são os fenômenos organizacionais que as empresas encontram no 

dia a dia de suas atividades. Para acompanhar estes fenômenos, as organizações 

adotam o gerenciamento de resultados acompanhados através de indicadores 

estratégicos. Estes tiveram grande utilização com o Balanced Scorecard (BSC) 

desenvolvido e divulgado por Kaplan e Norton (1992) na medida em que promove a 

renovação, tanto no plano teórico e instrumental como no campo administrativo. 

Mais recentemente, os fenômenos organizacionais são encontrados nas edições 

que tratam de gestão estratégica em Hunger e Wheelen (2002); Harrison (2005); 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), em que capítulos relativos à implementação 

estratégica, avaliação e controle de resultados são volumosos. 

Sendo a execução de planejamento estratégico o objeto de estudo desta 

pesquisa, seus objetivos foram divididos em geral e específicos, a seguir 

apresentados. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é identificar se as empresas de informática 

do estado do Ceará que utilizam metodologia de planejamento estratégico 

conseguem desenvolvimento e crescimento a partir de execução da metodologia. 
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

A pesquisa tem como objetivo específico identificar se as estratégias 

definidas pelas empresas da amostra contribuem para atingir seus objetivos 

estratégicos definidos dentro de seus planejamentos estratégicos. Sendo os 

objetivos estratégicos, metas a serem perseguidas pela organização, estes podem 

requerer uma nova dimensão da empresa, ou seja, de sua estrutura organizacional 

ou mesmo recursos. Ao identificar se os objetivos e metas estratégicas definidos são 

atingidos na execução do planejamento estratégico, a pesquisa avaliou se as 

empresas da amostra efetivamente conseguiram se desenvolver e crescer com a 

execução de seus planejamentos estratégicos. Sendo este o segundo objetivo da 

pesquisa. 

Ainda como objetivo específico, foi avaliada a existência de algum 

aspecto de desenvolvimento e crescimento não atrelado diretamente à execução de 

metodologia de planejamento estratégico nas empresas de informática. São os 

aspectos intangíveis, porém presentes durante a execução de planejamento 

estratégico das empresas de informática do estado do Ceará. 

 

1.4 Hipóteses 

 

A pesquisa procura testar duas hipóteses inerentes ao uso de 

Planejamento Estratégico em empresas de informática do estado do Ceará. As 

hipóteses levantadas são: 

� H1: A execução de planejamento estratégico permite aumentar o 

desenvolvimento e crescimento das empresas de informática do estado 

do Ceará. 

� H2: A execução do planejamento estratégico contribui para o 

desenvolvimento e crescimento das empresas de informática do estado 

do Ceará em aspectos que não podem ser medidos pura e 

simplesmente através de indicadores. O'Brien (2004) registra que uma 

maneira de medir a eficácia e a eficiência no uso de ativos, a qual gere 

valor para a organização, é utilizar indicadores. Contudo, podem existir 

aspectos de desenvolvimento e crescimento que não podem ser 



23 
 

medidos através de indicadores. A pesquisa busca identificar esta 

possibilidade. 

O presente estudo atendeu aos pressupostos utilizando questionário 

autoadministrado composto de questões respondidas por dirigentes de empresas de 

informática do estado do Ceará. Os pressupostos partem das afirmações abaixo que 

poderão ser comprovadas ou refutadas ao término do estudo. 

O planejamento estratégico em empresas da amostra proporciona 

maior desenvolvimento e crescimento. Ao estudar a metodologia de 

planejamento estratégico aplicada às empresas da amostra, o estudo avaliou se as 

mesmas tiveram melhoria em seu desenvolvimento e crescimento. Em termos 

práticos, responderá se as empresas participantes do estudo obtiveram melhores 

resultados com a aplicação de metodologia de planejamento estratégico. 

As empresas da amostra efetivamente conseguem responder 

positivamente que houve desenvolvimento e crescimento com o uso de 

metodologia de planejamento estratégico. O estudo avaliará se as empresas da 

amostra efetivamente conseguem avaliar seu desenvolvimento e crescimento. Para 

tanto, quais recursos utilizam para definir seu desempenho, quais indicadores, ou 

mesmo, se passou a utilizar estes indicadores. Neste aspecto, também foi avaliada a 

existência de aspectos intangíveis presentes na execução de planejamento 

estratégico. 

A metodologia do planejamento estratégico é ponto crucial para a 

geração de desenvolvimento e crescimento em empresas de informática do 

estado do Ceará. A pesquisa avaliou se o uso da metodologia é crucial para 

proporcionar desenvolvimento e crescimento para as empresas de informática do 

estado do Ceará. As empresas pertencentes à amostra, ao utilizarem metodologia 

de planejamento estratégico, conseguem identificar quanto de fundamental 

importância é o uso da metodologia para a geração de resultados. 

 

1.5 Estrutura da dissertação 

 

Toda pesquisa necessita de definição de uma estrutura que seja 

adequada à mesma. Partindo desta necessidade, segue a apresentação dos 

capítulos do presente estudo. No capítulo Introdução, o estudo aborda questões 

preliminares e que nivelem o entendimento sobre a execução de planejamento 
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estratégico em empresas de informática do estado do Ceará. Neste capítulo têm-se 

as seções que tratam do problema da pesquisa, da justificativa, objetivos da 

pesquisa (geral e específicos), hipóteses e estrutura da dissertação. 

No capítulo de Planejamento Estratégico, o estudo apresenta conceitos 

e estudos realizados abordando o tema por diversos autores. Também são 

apresentados conceitos que se correlacionam com planejamento estratégico. Para o 

capítulo de Planejamento Estratégico, a pesquisa aborda, na seção de mesmo 

nome, aspectos da tecnologia da informação, no qual são tratadas terminologias e 

conceitos a respeito do tema.  

O capítulo de Planejamento Estratégico segue com a seção de 

metodologias, na qual é contextualizada a existência de metodologias de 

planejamento estratégico. Na sequência, é inserida a seção de análise do 

processo de execução de planejamento estratégico, na qual se registra estudo 

bibliográfico acerca da execução de planejamento estratégico nos últimos anos e 

suas principais características. Em seguida, a seção cenários apresenta as 

abordagens de vários autores acerca da presença da empresa em cenários macro e 

micro ambientais. Segue-se com a abordagem a respeito da estruturação do 

negócio das organizações através da definição de negócio, missão e visão. Ainda 

no capítulo de planejamento, a pesquisa aborda valores culturais, fatores críticos 

do sucesso e competências essenciais em seção do mesmo nome. Segue-se o 

estudo de análise SWOT (S – STRENGTHS – FORÇAS, W – WEAKNESSES – 

FRAQUEZAS, O – OPPORTUNITIES – OPORTUNIDADES e T – THREATS – 

AMEAÇAS) na seção de ambiente interno e externo da organização em que são 

estudados pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Finalizando o 

capítulo de planejamento estratégico o estudo aborda os conceitos de objetivos 

estratégicos e, consequentemente, os projetos estratégicos e a priorização dos 

mesmos através da seção projetos estratégicos e priorização de projetos 

estratégicos. 

O capítulo de Metodologia foi desenvolvido para apresentar a 

metodologia da pesquisa e seus aspectos. O capítulo inicia com a seção que trata 

de tipos de pesquisa em que é contextualizado qual o tipo utilizado no presente 

estudo. O capítulo segue com a seção que trata da população e amostra de 

empresas pesquisadas, onde os conceitos sobre população, amostra, tipo de 

pesquisa e outros aspectos são apresentados. A seção finaliza com o registro de 
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entrevista semiestruturada realizada junto ao presidente do Instituto Titan. Sendo o 

estudo realizado junto à entidade que congrega empresas de informática do estado 

do Ceará, segue-se com seção que contextualiza estas empresas e a organização 

associativista das mesmas, o Instituto Titan. O capítulo de metodologia segue 

apresentando seção acerca da coleta de dados e o instrumento de pesquisa. 

Finaliza com a seção que trata da necessidade de realização de pré-teste do 

instrumento de pesquisa e como foi realizado o tratamento dos dados. 

A pesquisa e a avaliação dos dados registrados são apresentadas no 

capítulo de Análise dos Resultados. Neste capítulo, é apresentado, na seção 

Abordagem às empresas selecionadas, como as empresas selecionadas foram 

abordadas e convidadas a responderem a pesquisa. Segue-se o registro da seção 

Bloco de identificação dos respondentes, no qual se registram os itens relativos à 

identificação dos respondentes. Na seção Bloco de caracterização das empresas 

respondentes registram-se os itens relativos à caracterização das empresas 

respondentes. No Bloco sobre execução de planejamento estratégico, registram-

se os itens relativos à execução de planejamento estratégico e os resultados 

apresentados pelos respondentes. Na seção Bloco sobre caracterização de 

planejamento estratégico, são registrados os itens e resultados relativos à 

caracterização do planejamento estratégico. O último bloco do capítulo Análise dos 

Resultados é a seção Pontos de controle e avaliação de congruências,em que 

são abordados itens que servem de controle e avaliação de congruências das 

respostas fornecidas pelos respondentes. 

Finalizando o estudo, no capítulo intitulado Considerações Finais, são 

apresentadas as observações finais que a pesquisa permitiu concluir acrescido das 

seções sugestões para estudos futuros e limitações deste estudo. Ao final do 

estudo, é apresentado o Referencial Bibliográfico utilizado e os documentos 

registrados no apêndice da presente pesquisa. 
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2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Stewart (1998, p. 195) contribui para o estudo ao informar que deve existir 

“uma estrutura conceitual com base na qual os profissionais de negócios possam 

desenvolver estratégias úteis e valiosas para aumentar tanto seu capital intelectual 

quanto seu retorno sobre ele”. Para Stewart (1998) existem apenas dois tipos de 

conhecimentos: a expertise e as ferramentas para aumentar a expertise. A expertise 

são os conhecimentos semipermanentes que se desenvolvem a partir da execução 

de uma atividade, pessoa ou organização. Enquanto para Stewart (1998) existe a 

expertise e as ferramentas para aumentar a expertise, Porter (1996) afirma que 

“Eficácia operacional e estratégia são ambas essenciais para o desenvolvimento 

superior... mas funcionam de maneiras muito diferentes”. Porter (1996) apresenta a 

eficácia e a estratégia operacional como sendo os conhecimentos que Stewart 

(1998) menciona.  

Kaplan e Norton (2009) tratam a gestão da estratégia como diferente da 

gestão da operação, embora ambas sejam vitais e devam estar integradas na 

organização. Para Kaplan e Norton (2009), uma estratégia visionária que esteja 

desvinculada de processos operacionais e de governança é impossível de ser 

implementada, contudo a excelência operacional pode contribuir para a redução de 

custos, melhoria da qualidade, racionalização de processos e redução de prazo. 

Para os autores, é preciso visão e orientação estratégica para que a organização 

tenha sucesso sustentável.  

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) tratam a administração estratégica como 

um conjunto de compromissos, decisões e ações necessário para que a organização 

obtenha vantagem competitiva e retornos positivos. Entendem por vantagem 

competitiva o fato de uma organização conseguir formular e implementar de maneira 

positiva uma estratégia de criação de valor. Entendem que retornos positivos são 

retornos que o investidor espera receber com outros investimentos, porém com 

riscos semelhantes. Ressalte-se que risco é a incerteza que o investidor possui 

quanto às perdas e aos ganhos resultantes de investimentos realizados ou a 

realizar.  

As organizações, através de seus gestores, elaboram e executam 

estratégias que criam valor para as mesmas, ao mesmo tempo em que também 
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adotam ações, assumem compromissos e tomam decisões. Parte trata da 

administração estratégica e parte da competitividade estratégica. 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) argumentam que competitividade 

estratégica ocorre quando uma empresa consegue elaborar e executar uma 

estratégia que cria valor, obtendo resultados positivos, ou seja, o resultado é maior 

que o investimento acrescido dos custos da implantação da estratégia. Para os 

autores, o modelo de organização industrial com retornos acima da média está 

relacionado a cinco passos básicos: 1) estudo do ambiente externo, em especial do 

ambiente da indústria ou do setor de atuação; 2) localização da indústria ou setor de 

atuação com alto potencial de retornos; 3) identificação da estratégia exigida pela 

indústria ou do setor de atuação; 4) desenvolvimento ou aquisição de ativos e 

capacidades para implementar a estratégia, e por último, 5) utilização de pontos 

fortes da organização para implementar a estratégia. A figura 1 apresenta o modelo 

de retornos acima da média utilizada por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008). 

 

Figura 1 – Modelo de organização industrial de retornos acima da média 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 15) 

O Ambiente Externo 
• O ambiente geral 
• O ambiente do setor (indústria) 
• O ambiente dos concorrentes 

Um Setor Atrativo 
• Uma indústria (setor) cuja característica estrutural 
indique retornos acima da média 

Formulação da estratégia 
• Seleção de estratégia associada a retornos acima 
da média em uma determinada indústria (setor) 

Ativos e Habilidades 
• Os ativos e habilidades necessários para 
implantar a estratégia selecionada 

Implantação da Estratégia 
• Seleções de ações estratégicas associadas à 
implantação eficaz da estratégia selecionada 

Retornos Superiores 
• Obtenção de retornos acima da média 
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O “modelo de organização industrial de retornos acima da média” adota 

alguns passos. O primeiro deles trata da análise de cenários, tanto macro como 

micro cenários, das organizações, seguido da busca de um setor atrativo, ou seja, 

uma área de atuação de negócios cujas características indiquem possibilidades de 

retornos acima da média (segundo passo). Analisados os cenários e definido o 

setor, vem o terceiro passo, ou seja, a formulação estratégica de atuação. O modelo 

segue com a definição de ativos e habilidades necessárias à implementação da 

estratégia, quarto passo. O quinto passo é a seleção de ações estratégicas 

associadas à implantação das estratégias. O conjunto sistêmico destes cinco passos 

leva as organizações a obter retornos acima da média, sexto passo. 

O planejamento estratégico de uma organização vai além da análise de 

cenários. É necessário que ela também avalie seus pontos fortes e fracos. Porter 

(2004) aborda a análise estrutural da organização através de diagnóstico das forças 

que afetam a concorrência e suas causas básicas. As empresas procuram identificar 

seis pontos fortes e fracos. A quantidade seis não é um número cabalístico, mas um 

referencial à capacidade de acompanhamento dos gestores da organização. Este 

número pode variar de organização para organização, mas é necessário que seja 

acompanhada uma quantidade de pontos que permita à empresa análise e tomada 

de decisão. No aspecto estratégico é crucial à empresa se posicionar quanto às 

causas básicas de cada força competitiva (produtos substitutos, entrantes, rivalidade 

dos concorrentes) desenvolvendo as abordagens possíveis: 1) posicionamento da 

empresa; 2) influência no equilíbrio das forças; 3) explorando mudanças; e 4) 

diversificando a estratégia. 

Estas abordagens permitem a organização desenvolver suas estratégias 

em busca de resultados. E estes devem ser suficientes para obtenção de retornos 

acima da média. A abordagem de Kaplan e Norton (2004) quanto aos cinco 

princípios gerencias para tornar uma organização orientada para a estratégia integra 

os estudos de Porter (2004). Estes princípios podem vir a se tornarem um modelo de 

gestão estratégica para a organização. São eles: 1) traduzir a estratégia em termos 

operacionais; 2) alinhar a organização à estratégia; 3) transformar a estratégia em 

tarefa de todos; 4) converter a estratégia em processo contínuo; e 5) mobilizar a 

mudança por meio da liderança executiva. 

A execução bem sucedida da estratégia envolve três componentes que se 

integram mutuamente: descrição, mensuração e gerência. Basicamente “não se 
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pode medir o que não se pode descrever e não se pode gerenciar o que não se 

pode medir” (KAPLAN; NORTON, 2004, p. XI do Prefácio). 

Kaplan e Norton (2004) abordam o conceito de criação de valor no qual 

definem que são quatro os processos de gestão operacional na perspectiva interna 

da organização. Estes quatro processos são: 1) desenvolver e sustentar 

relacionamentos com os fornecedores; 2) produzir produtos e serviços; 3) distribuir e 

entregar produtos e serviços aos clientes; e 4) gerenciar riscos. A figura 2 apresenta 

um gabarito de mapa estratégico de gestão operacional de Kaplan e Norton (2004). 

Deve ser observado que o gabarito expressa as dimensões do Balanced Scorecard 

(BSC). Estas dimensões são: 1) perspectiva financeira; 2) perspectiva do cliente; 3) 

perspectiva interna; e 4) perspectiva de aprendizado e crescimento. 

 

Figura 2 – Gabarito de Mapa Estratégico de Gestão Operacional 

 
Fonte: Kaplan e Norton (2004, p. 69). 

 

Ao avaliar as dimensões do Balanced Scorecard (BSC) de Kaplan e 

Norton (2004) é percebida a necessidade do contexto temporal. A estratégia ocorre 

continuamente, ou seja, no espaço e no tempo. Este é um desafio para as 
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organizações. Costa (2007) aborda que a mentalidade dos dirigentes das 

organizações, em relação ao futuro, pode ser mostrada através do encontro entre o 

tempo e a distância geográfica onde a organização está situada geograficamente. A 

dimensão tempo remete a uma escala que se inicia no momento atual, hoje e ao 

futuro que pode ser imediato ou transcorrer ao longo de dias, meses, anos e 

décadas. Em escala progressiva, Costa (2007) aborda a comparação dos dias 

atuais, iniciando por hoje, seguindo-se de um mês, um ano, dez anos, cem anos e 

assim por diante. A escala pode ser alterada conforme o dirigente e a organização. 

Na dimensão distância o dirigente “enxerga” o setor da organização, a entidade, a 

cidade, o estado, o país e o mundo. A construção do autor é basicamente um plano 

cartesiano onde no eixo X registra-se o tempo e no eixo Y o espaço geográfico. A 

partir do hoje e do setor, X e Y, o autor menciona a mentalidade imediatista do 

dirigente onde este consegue visualizar somente o que vai acontecer daqui a um 

mês e o que se passa dentro do setor de atuação da organização. É a chamada 

miopia estratégica (COSTA, 2007). Em um espaço de tempo de aproximadamente 

um ano e geograficamente dentro do setor expandindo até a cidade onde o dirigente 

consegue visualizar com certo nível de detalhe é a chamada mentalidade 

operacional (COSTA, 2007). Por fim, o autor discorre sobre a possibilidade do 

dirigente construir a visão de futuro, abstraindo-se do momento presente e 

transportando-se para cinco ou dez anos e avaliando uma perspectiva global. É a 

chamada mentalidade estratégica (COSTA, 2007). Esta é a que mais interessa para 

este estudo, embora as demais não possam ser ignoradas. 
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Figura 3 – Escala progressiva de Costa (2007) 
 

 

 

 

 

 

      Mundo 

 

           Pais   

 

   Estado 

  Cidade 

 

    Empresa 

 

Hoje Mês       1 ano    2 anos 3 anos   5 anos  

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Costa (2004)  

 

Costa (2007) cita os desafios para a Estratégia como sendo: 1) as 

dificuldades de percepção; 2) as mudanças estratégicas; 3) os obstáculos culturais; 

4) os obstáculos organizacionais; e 5) os obstáculos gerenciais. Para as dificuldades 

de percepção o autor aborda os bloqueios que impedem a visualização de riscos e 

as oportunidades. Para as mudanças estratégicas o autor aborda as transformações 

tecnológicas, de estilo de vida das pessoas, das leis e regulamentações, 

demográficas e geopolíticas. Para os obstáculos culturais o autor aborda que os 

dirigentes possuem modelos que geram sucesso ou fracasso e que permitem 

desenvolver “sua maneira de fazer as coisas”. É algo como paradigmas 

organizacionais. Os obstáculos organizacionais referem-se à maneira como a 

organização organizou e cristalizou seu modo de agir. Neste contexto, as 

organizações tendem a se tornarem burocráticas ou feudais. Por fim, os obstáculos 

gerenciais estão ligados ao estilo gerencial da organização, ou seja, à forma de agir, 

decidir, fixar prioridade, ordenar atividades, acompanhar e avaliar resultados, 

remunerar e promover colaboradores. 

Miopia estratégica 

Mentalidade operacional 

Mentalidade estratégica 
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Na década de 90, o mote das organizações era “enxugar” a empresa, 

fazer downsizing, reengenharia e redesenho, ou seja, desenhar a organização para 

os cenários da época. Brown e Eisenhardt (2004) abordam a mudança estratégica 

como desafio primordial para a organização que deve, por exemplo, reagir à 

mudança do produto da concorrência, ajuste a novas políticas governamentais entre 

outros aspectos. Administrar mudanças significa antecipá-las (BROWN; 

EISENHARDT, 2004). Segundo as autoras, a mudança passa pelas fases de 

reação, antecipação e liderança e dependem do estágio evolutivo da organização. 

As organizações necessitam constantemente se reavaliarem com o intuito 

de identificar se permanecem competitivas. Estas reavaliações ocorrem por ocasião 

de seus planejamentos estratégicos. Brown e Eisenhardt (2004) abordam os 

desafios de se manter sistematicamente um desempenho superior em mercados 

imprevisíveis e acelerados. Para as autoras, existem três razões básicas para as 

organizações se manterem no topo: 1) equilíbrio nos limiares do caos e do tempo, 

ou seja, estar sempre avaliando o negócio e não se precipitar em oportunidades por 

serem oportunidades; 2) manter consistência no desempenho acompanhando as 

mudanças de mercado, procurando sempre manter a organização equilibrada; e 3) 

procurar superar os concorrentes de maneira hábil.  

Costa (2007), Brown e Eisenhardt (2004) e Kaplan e Norton (2004), de 

maneira própria, abordam a necessidade das organizações se prepararem ao longo 

do tempo e de maneira contínua. 

Herrero Filho (2005) aborda os principais obstáculos ao se implementar 

uma estratégia citando, inicialmente, que apenas 10% das estratégias são 

implementadas. Número considerado baixo, porém real a partir dos estudos de 

Herrero Filho (2005). Para o autor as barreiras à implementação da estratégia são 

simples de serem identificadas, porém difíceis de serem combatidas. As barreiras 

citadas por Herrero Filho (2005) são: a) barreira de visão onde apenas 5% dos 

colaboradores entendem a estratégia; b) barreira de motivação, onde apenas 25% 

dos executivos têm incentivos associados à estratégia; c) barreiras culturais, onde 

85% dos executivos dedicam menos de uma hora por mês discutindo a estratégia; e 

d) barreiras do budget (orçamento) onde 60% das empresas não estabelecem link 

entre o orçamento e a estratégia.  
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Ao avaliar a realidade apresentada por Herrero Filho (2005) torna-se mais 

objetiva e clara a dificuldade de um percentual tão baixo de implementação de 

planejamento estratégico. 

Herrero Filho (2005) aborda também os desafios da gestão da estratégia 

baseada no Balanced Scorecard (BSC). Para o autor, tornar a formulação e a 

implementação da estratégia um processo contínuo de aprendizagem, permitindo 

que todos os que fazem a organização participem, é um dos principais desafios. 

Outro desafio é colocar a estratégia no processo gerencial. Associado a este 

desafio, surge a necessidade de integrar a estratégia no dia a dia da operação da 

empresa. É preciso assegurar a compreensão da estratégia para todos os 

colaboradores da organização, independente do nível e área de atuação. Há o 

desafio de descrever a estratégia em termos que toda a organização entenda, ou 

seja, em uma linguagem de fácil entendimento e explicação, estimulando a troca de 

ideias e envolvendo todos os que fazem a empresa. Por fim, há o desafio de 

acompanhar a estratégia por meio de um conjunto de indicadores qualitativos de 

maneira a medir a eficácia e a eficiência no uso dos ativos, tangíveis e intangíveis, 

gerando valor para a organização (O'BRIEN, 2004). 

Enquanto as empresas desenvolvem metodologias para planejamento 

estratégico, há a necessidade de que estas metodologias sejam utilizadas de 

maneira prática. Esta praticidade exige informações que devem ser disponibilizadas 

de forma segura e ágil. A tecnologia da informação (TI) fornece as ferramentas 

necessárias de aproximação entre a estratégia e sua execução. Na próxima seção 

será contextualizada a TI em seu ambiente informacional e de disponibilização de 

informações para todas as áreas das organizações. Os tipos de sistemas de 

informações, as ferramentas de análise da inteligência do negócio (business 

intelligence), o uso de indicadores e outras fontes necessárias serão apresentados 

na próxima seção. 

 

2.1 Tecnologia da Informação (TI) 

 

O ambiente da era da informação, tanto para as organizações do setor de 

produção quanto para as do setor de serviços, exige novas capacidades para 

assegurar o sucesso competitivo (KAPLAN; NORTON, 1997). Nos dias atuais 

constitui alicerce na busca pela excelência dos negócios das organizações o uso da 
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Tecnologia da Informação (TI). O papel de destaque que as informações 

representam para as organizações como um dos recursos organizacionais mais 

valiosos e importantes é objeto de estudo de Stair e Reynolds (2006). Para estes 

autores as informações que a tecnologia da informação pode disponibilizar para a 

gestão é de extrema relevância. Estas informações fornecem suporte para as 

vantagens competitivas sustentáveis das organizações, permitindo adaptação às 

turbulentas transformações do mercado. As informações tornaram-se imperativas 

para o funcionamento organizacional a qual a tecnologia da informação, em seu 

sentido mais abrangente, abarca diversos Sistemas de Informações (SI), usuários e 

gestão da organização. Diversos tipos de sistemas de informações tornaram-se 

populares ao ponto de serem essenciais para o sucesso das empresas a qual estão 

inseridos em ambiente dinâmico e globalizado dos negócios.   

O'Brien (2004) considera que os Sistemas de Informação (SI) são 

formados por pessoas, hardware, software, redes de comunicações e recursos de 

dados, que devem necessariamente interagir entre si, permitindo a coleta, 

transformação e disseminação das informações nas empresas. Existem diversos 

tipos de SI no mercado e estes disponibilizam informações que auxiliam os gestores 

no processo de tomada de decisão.  

Segundo Stair e Reynolds (2006), os principais tipos de SI estão descritos 

no esquema que se segue: 

� Sistemas de informações gerenciais (SIG): são sistemas que buscam a 

eficiência operacional das organizações ofertando relatórios gerados a 

partir de dados e informações do sistema de processamento de dados 

e transações; 

� Sistemas de processamento de dados transações (SPDT): são 

sistemas destinados a registrar transações completas de negócios tais 

como as movimentações financeiras, de estoque, etc., relacionadas às 

operações e funções básicas da empresa; 

� Sistemas de apoio à decisão (SAD): são sistemas que buscam a 

eficácia da tomada de decisão dos gestores das organizações, 

auxiliando-os a fazer a coisa certa no momento certo, através de 

decisões que envolvam problemas específicos e complexos; 

� Sistemas de informação executiva (SIE): são sistemas especializados 

para apoio à decisão que registram estrutura e apresentam 
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informações estruturadas sobre aspectos relativos à empresa. Estes 

sistemas monitoram os fatores críticos de sucesso das organizações, 

agindo, sobretudo nas áreas estratégicas. Suas informações também 

podem ser utilizadas por colaboradores de diversos níveis da 

organização. 

Barbieri (2007) acrescenta aos sistemas de informação de Stair e 

Reynolds (2006) o Business Intelligence (BI) como instrumento que utiliza diversas 

técnicas de formatação de volumes altíssimos de dados gerados a partir dos dados 

organizacionais. Estes volumes de dados tornam-se depósitos estruturados de 

informações úteis para a organização e são utilizados para as definições 

estratégicas de competitividade e tomada de decisão. Basicamente, um sistema de 

BI é composto por: 

� Data Warehouse (DW): trata-se de um banco de dados que armazena 

dados das mais variadas fontes de informação das organizações e que 

permite gerar informações integradas que podem ser disponibilizadas 

para análises em telas e relatórios utilizando reorganização dos dados 

e combinações diversas e estruturadas de informações (REZENDE; 

ABREU, 2003). 

� Ferramentas de análise de processamento em tempo real (On Line 

Analytical Processing – OLAP): basicamente são ferramentas utilizadas 

na exploração dos dados no DW das organizações adotando 

perspectivas diferentes, a qual envolvem relacionamentos complexos 

que são analisados em alta velocidade (STAIR; REYNOLDS, 2006). 

Segundo Barbieri (2007), estas análises envolvem operadores 

dimensionais que permitem sair de uma dimensão para outra acima ou 

abaixo, conforme os dados disponibilizados. Os exemplos mais 

comuns são drilldown e drillup. O primeiro permite análise de um grau 

maior de hierarquia ou complexidade para um grau menor e mais 

detalhado. O segundo permite o caminho inverso, ou seja, a partir do 

detalhamento de dados subir na hierarquia e complexidade obtendo-se 

dados consolidados. 

� Ferramenta de Data Mining (DM): são ferramentas que a partir de um 

Banco de Dados (BD) consegue-se extrair e apresentar informações 

que até então não tinham sido detectadas a fim de permitir decisões 
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inteligentes pelas áreas de gestão das organizações. O DM trabalha na 

busca de padrões implícitos existentes em grandes volumes de dados 

armazenados nos BD, torna-se importante ferramenta de análise de 

dados com alta capacidade de processamento (SWIFT, 2001). 

� Ferramentas de Extração, Transformação e Leitura de dados (Extract, 

Transform and Load – ETL): são ferramentas destinadas à extração, 

normalização e gravação de dados junto aos DW, na qual são 

transformados e disponibilizados para utilização. 

É possível observar a importância da TI atuando em todas as áreas das 

organizações, sobretudo em aspectos estratégicos para a tomada de decisões. Para 

tanto, as empresas utilizam indicadores que permitam análise. Originalmente, os 

indicadores empresariais eram grandemente utilizados pelas áreas financeira e 

contábil das organizações onde basicamente apresentavam os resultados referentes 

a números relativos à rentabilidade e produtividade. Estes indicadores basicamente 

representavam a forma como as empresas eram administradas por seus gestores. 

Entretanto, em dias atuais o uso de indicadores é insuficiente para avaliação e 

planejamento das organizações. Foram desenvolvidas diversas outras formas e 

utilidades para os indicadores que permitem criar uma linguagem universal de 

entendimento dos seus números dentro das organizações. 

Os indicadores, enquanto linguagem universal, passam a promover uma 

visão integrada da organização juntamente com o entendimento dos seus 

processos. Permite, ainda, a convergência das diversas visões que os gestores 

possuem sobre a organização, canalizando esforços em processos críticos para 

alavancar as estratégias da organização (KIYAN, 2001). Para Fischmann e Zilber 

(1999) os indicadores auxiliam na definição estratégica da empresa. Este raciocínio 

é corroborado por Mafra (1999) ao registrar que o uso de indicadores permite a 

medição, mensuração e avaliação das ações definidas e programadas para a 

organização. Araujo (2001) arremata registrando que os indicadores detalham o 

desejo dos gestores com relação às ações da organização. 

A TI permite que volumes de dados muito grandes possam ser 

trabalhados de maneira a gerar avaliações e perspectivas que auxiliam gestores a 

tomarem decisões assertivas acerca das necessidades das organizações. Aliado à 

TI existem os indicadores de desempenho ou Key Performance Indicators (KPI). A 

literatura apresenta diversos tipos de indicadores de desempenho. Entre os mais 
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conhecidos estão os indicadores estratégicos, intimamente ligados aos processos-

chave do negócio da organização que ajudam a definir, mensurar e analisar o 

progresso da organização frente aos seus objetivos (KALLÁS; SAUAIA, 2005). Os 

indicadores de produtividade estão relacionados com as atividades administrativas e 

operacionais da organização e sua eficiência (FERRAZ, 2009). Estes indicadores 

também são chamados de indicadores organizacionais. 

Os indicadores organizacionais constituem ferramentas gerenciais 

conhecidas como Balanced Scorecard (BSC). O BSC constitui-se num sistema de 

avaliação de desempenho que administra a estratégia de longo prazo, bem como 

viabiliza os processos gerenciais críticos da empresa. O BSC tem como finalidade: 

� Traduzir a visão da organização e sua estratégia em objetivos 

específicos; 

� Comunicar e associar objetivos estratégicos a todos os colaboradores 

da organização; 

� Planejar, estabelecer e alinhar metas estratégicas com as unidades de 

negócios da organização; 

� Dar feedback e aprendizado sobre toda a organização (KAPLAN; 

NORTON, 1997).  

Kaplan e Norton (1997) definem BSC como instrumento que mede o 

desempenho organizacional em quatro perspectivas: a) financeira; b) cliente; c) 

processos internos da empresa; e d) aprendizado e crescimento. O BSC permite 

acompanhamento da performance e monitoramento da estratégia, ajustando-a 

quando necessário. 

A perspectiva financeira do BSC congrega esforços para avaliação 

financeira da organização através de medidas de desempenho que permitem avaliar 

se a estratégia e sua implementação estão contribuindo para melhorar seus 

resultados em termos financeiros. A perspectiva de cliente do BSC cuida da 

identificação de aspectos relativos a clientes e mercado em que a organização atua. 

A perspectiva dos processos internos do BSC permite identificar processos críticos 

da organização que possam ou efetivamente tem maior impacto na satisfação do 

cliente e nos objetivos financeiros, buscando alcançar padrões de excelência. Por 

último, porém não menos importante, a perspectiva do aprendizado e crescimento 

do BSC identifica a estrutura necessária que a organização deve possuir para gerar 

crescimento e melhoria em longo prazo.  
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Tendo o BSC como instrumento de medição de desempenho 

organizacional, Nascimento e Reginato (2006) completam a visão da importância da 

informação afirmando que ela deve ser vista pelos gestores como um recurso que 

necessita ser controlado. Leme Filho (2007) registra que os sistemas de informação 

são necessários para o apoio da tomada de decisão, através da armazenagem de 

grande quantidade de dados que possam ser transformados em informações de 

suporte na formulação ou adequação de estratégias. 

Para Jair de Oliveira, Terence e Escrivão Filho (2008) o estabelecimento 

de metas para as organizações exige um alto nível de processamento de 

informação, obtidos por meio do ajuste e uso de dados internos e externos. A 

responsabilidade das informações é dos gestores da alta cúpula da organização 

que, através de processo racional, analisam a capacidade de mudança da 

organização, definem alternativas e ações a serem implementadas. 

 

2.2 Metodologias de implantação de estratégias 

 

Existem diversas metodologias de implantação de estratégias e cada uma 

delas possui suas nuances próprias. No entanto, estas metodologias abrigam-se 

normalmente sobre quatro escolas distintas de pensamento estratégico 

(MCKIERNAN, 1997). Estas escolas são identificadas como: 1) Prescritiva, por 

possuir uma abordagem deliberada e prevista; 2) Emergente, por ser considerada 

uma escola de aprendizagem; 3) Posicionamento Competitivo; e 4) Competências 

essenciais ou de recursos na qual se baseia no conhecimento.  

Estas escolas são apresentadas como contraditórias ou conceitualmente 

opostas. A abordagem prescritiva enfatiza o planejamento de longo prazo projetado 

para alcançar um melhor ajuste entre as organizações estratégicas e seu ambiente, 

onde é considerada como um processo altamente sistematizado e determinista. 

Normalmente a abordagem desta escola é adequada durante os períodos de 

mudanças rápidas e necessidade de fixação de objetivos em longo prazo a fim de 

apoiar os elementos envolvidos na implementação da estratégia. A abordagem 

emergente ou de aprendizagem apresenta-se como mais adequada para o dinâmico 

ambiente super competitivo das organizações onde a estratégia é uma combinação 

dos planos e ajustes deliberados e emergentes ao longo do tempo. A abordagem de 

posicionamento competitivo leva as organizações a se posicionarem em seu 
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ambiente como objetivo de gerar um desempenho superior aos seus concorrentes. 

Esta abordagem foca seu ambiente. Por fim, a abordagem por competências sugere 

que a vantagem competitiva das organizações é resultado do fato das organizações 

desenvolverem internamente suas competências essenciais ou capacidades 

distantes (BELL; DEANA; GOTTSCHALK, 2010). Complementam estes autores que 

a implementação de estratégias é de fundamental importância porque a falha em 

executar as estratégias pode causar perda de oportunidades e estas podem levar os 

colaboradores a ficarem relutantes quanto à execução (BELL; DEANA; 

GOTTSCHALK, 2010). 

É importante registrar que a escola de planejamento para as 

organizações surgiu com a publicação de Ansoff (1965) e permaneceu na literatura 

até meados da década de 70. Passou por uma hesitação na década de 80 e 

continuou a influenciar na literatura atual, sobretudo em (MINTZBERG; 

AHLSTRAND; LAMPEL, 2000). Durante bastante tempo a gestão estratégica foi 

entendida como planejamento estratégico e este como ferramenta de crescimento 

por meio de expansão e diversificação das organizações em seus mercados ou 

mesmo em novos mercados ou mercados concorrentes. Para Bertero, Vasconcelos 

e Binder (2003) o planejamento estratégico ajuda a elaborar uma estratégia para as 

organizações, prevê a definição de um plano de ação a ser seguido a partir da 

identificação de pontos fortes e pontos fracos identificados nas organizações, e de 

oportunidades e ameaças encontradas no ambiente externo, chamado de ambiente 

empresarial, destas mesmas organizações. 

Ocorre que a chamada crise do planejamento estratégico ocorreu em 

função da capacidade de previsão dos ambientes ficarem cada vez mais distantes 

da previsibilidade. Um processo racional e sistemático de previsibilidade dos 

ambientes apresenta bons resultados em ambientes estáveis (HOUGH; WHITE, 

2003). Neste contexto de imprevisibilidade a administração estratégica passou a ter 

espaço e tornou-se responsável pelo desenvolvimento e pela implementação de 

estratégias nos níveis funcionais da organização de forma dinâmica e integrada 

(BERTERO; VASCONCELOS; BINDER, 2003).  

Para Mintzberg (1994) planejamento estratégico não é sinônimo de 

formulação estratégica e a ferramenta de planejamento estratégico possui uma série 

de dificuldades. Destaca entre elas: 1) inibição da criatividade dos participantes; 2) 

diminuição do pensamento estratégico; 3) inflexibilidade; 4) resistência a mudanças; 
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5) cria clima de conformidade; 6) desencoraja novas ideias. Mintzberg (1994) 

argumenta ainda que as mudanças ambientais, provenientes dos ambientes onde as 

organizações estão inseridas, são cada vez mais intensas e constantes, causando 

dificuldades em realizar previsões do futuro. Desta forma a criação de estratégias, 

levando em conta o planejamento estratégico em ambientes que mudam 

constantemente, é inadequada para as empresas.  

Ainda na linha de pensamento de Mintzberg, Delmar e Shane (2003) 

abordam que o planejamento estratégico necessita de grande esforço dos gestores 

e administradores em coletar informações sobre as oportunidades que surgem, bem 

como, especificar como estas informações serão utilizadas para se criar uma nova 

organização que seja capaz de explorar esta oportunidade de maneira adequada. A 

partir desta percepção a grande contribuição do planejamento estratégico está na 

preparação das mentes dos administradores e gestores para a tomada de decisões 

estratégicas. O planejamento estratégico passa a ser uma ferramenta de 

aprendizagem que auxilia os administradores e gestores a tomarem decisões 

sólidas, fundamentadas em condições ambientas empresariais turbulentas e incertas 

(KAPLAN; BEINHOCKER, 2003). O propósito maior do planejamento estratégico é 

auxiliar no desenvolvimento do pensamento estratégico (HERACLEOUS, 1998). 

Apresenta-se, a seguir, um quadro com as principais características de 

planejamento estratégico em relação aos respectivos autores da área.  

 

Quadro 1 – Principais características de planejamento estratégico  
CARACTERÍSTICAS  PRINCIPAIS AUTORES 

Plano escrito. 
Robinson e Pearce (1984); Rue e 
Ibrahim (1998). 

Inclui objetivos, estratégias, necessidade de recursos e 
procedimentos de controle. 

Robinson e Pearce (1984). 

Considera os fatores externos. Robinson e Pearce (1984). 

Realizado em um horizonte de tempo, no mínimo, de 3 anos. 
Robinson e Pearce (1984); Rue e 
Ibrahim (1998); Thune e House 
(1970). 

Inclui um plano de prevenção e correção de diferenças entre 
desempenho atual e planejado. 

Rue e Ibrahim (1998). 

É dividido em quatro fases: plano financeiro, análise de 
capacidades, plano externamente orientado e gerenciamento 
estratégico. 

Gluck, Kaufman e Walleck (1982). 

Estabelece projeto e procedimentos para a realização dos 
objetivos. 

Thune e House (1970). 

O planejador voltado para a realização da estratégia. Mintzberg (1973). 
Apresenta análise sistemática para avaliação dos custos e 
benefícios e para as propostas de competição. 

Mintzberg (1973). 

Representa integração completa entre as decisões e as 
estratégias. 

Mintzberg (1973). 
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CARACTERÍSTICAS  PRINCIPAIS AUTORES 
É formal e envolve um procedimento sistemático explícito para 
obter o envolvimento e o comprometimento dos principais 
interessados (stakeholders) afetados pelo plano. 

Pearce et al. (1987). 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Silva, Terence e Escrivão Filho (2007) 
 

Ittner e Larcker (1997) abordam que os controles para a execução de 

planejamento estratégico nas organizações incluem desenvolvimento de planos de 

ação e objetivos para alcance de metas estratégicas e responsabilidade dos 

envolvidos na execução. Os autores também mencionam aspectos que limitam os 

sistemas de controle estratégicos formais, destacando: 1) falta de foco nos planos 

de ação; 2) limitações em medidas de desempenho; 3) crescimento da burocracia; e 

4) inflexibilidade em sistemas de controle estratégico. A figura 4 apresenta o modelo 

conceitual que liga as práticas de controle da qualidade da estratégia à sua 

performance. Observa-se que a qualidade estratégica implica diretamente na 

implementação que deve ser monitorada interna e externamente pela organização 

levando a ajustes tanto na qualidade da estratégia como na execução. O resultado 

final é a performance da estratégia. 

 

Figura 4 – Modelo conceitual que liga as práticas de controle da qualidade da estratégia à sua 
performance 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Ittner e Larcker (1997) 
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Para Bronn e Bronn (2003) o conceito de execução de planejamento 

estratégico é visto como uma função do próprio planejamento estratégico, onde é 

necessário um amplo investimento dos interessados para a consecução de seu 

sucesso. Para os autores muitas vezes as organizações deliberaram de cima para 

baixo a execução do planejamento estratégico sem a devida comunicação entre 

todos que serão afetados na empresa. É necessário incluir todos os interessados na 

execução do planejamento estratégico, sobretudo na comunicação aos mesmos, 

permitindo que aqueles que serão afetados possam perceber os impactos em suas 

áreas e discutir como poderá realizar a implementação, bem como, gerenciar as 

mudanças no ambiente corporativo. 

A estratégia pode ser simplesmente definida como princípios e fórmulas a 

ser aplicados nas organizações a fim de alcançar um propósito. Estes princípios são 

diretrizes gerais de orientação ao trabalho no dia a dia, permitindo à organização 

chegar aos objetivos adicionais desejados (BRONN; BRONN 2003). Os autores 

abordam que estratégia é um plano das organizações para seus futuros a partir de 

um padrão realizado no passado. É também algo como um jogo que as 

organizações fazem entre seus recursos internos e suas habilidades e competências 

com as oportunidades e riscos existentes no ambiente externo. É como olhar para o 

passado, aprendendo com seus acertos e erros, projetar o futuro desejado e agir no 

presente utilizando seus recursos, habilidades e competências desenvolvidas. A 

estratégia passa a ser direção de longo prazo das organizações, o curso de ação 

para alcançar seus objetivos futuros. Observa-se que estratégia é um padrão de 

decisões sobre a alocação de seus recursos pela organização. É uma direção a ser 

alcançada pelas organizações em longo prazo, onde estas podem conseguir 

vantagem através da configuração de seus recursos dentro de um ambiente de 

mudanças e satisfazendo a necessidade dos stakeholders, das partes interessadas 

(JOHNSON; SCHOLES, 2002). 

O planejamento estratégico representa a adoção de decisões voltadas 

para objetivos futuros utilizando metodologias formais de planejamento. É algo que é 

feito antes de agir, é a antecipação da tomada de decisão. Planejamento estratégico 

é tomar decisões antes que as ações sejam necessárias. Para Mintzberg (2010) 

planejamento estratégico é pensar o futuro, é como se antecipar e procurar controlar 

o futuro. O autor trata da tomada de decisão e do procedimento formalizado para 

produzir um resultado articulado na forma de um sistema integrado de decisões.  
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Para Atkinson (2006) mais da metade das estratégias concebidas e 

idealizadas pelas organizações nunca serão realmente implementadas. A autora 

relata que existem seis assassinos silenciosos da implementação do planejamento 

estratégico. Destaca que estes assassinos são: 1) estilo de gestão de cima para 

baixo (top-down management); 2) estratégias claras, mas com prioridades 

conflitantes; 3) gestão ineficaz; 4) falta de comunicação vertical; 5) coordenação 

fraca entre as funções da empresa; e 6) baixo desenvolvimento de habilidades de 

lideranças.  

Atkinson (2006) acrescenta ainda a importância das organizações 

adotarem gestão dos controles e o orçamento para a implementação das 

estratégias. A gestão dos controles deve garantir que o imenso esforço dedicado na 

preparação do planejamento estratégico seja traduzido em ações efetivas. Estes 

sistemas devem permitir em curto prazo que metas estratégicas, de longo prazo, 

sejam realizadas, tornem-se realidade. E cada meta estratégica deve ter seu 

orçamento devidamente aprovado e acompanhado.  

 

2.3 Análise de estudos do processo de execução de planejamento estratégico 

 

O estudo da execução de planejamento estratégico é algo já realizado e 

publicado em eventos e revistas nos últimos anos. O autor, buscando identificar as 

publicações já realizadas, sua relevância e contribuição para o presente estudo, 

realizou pesquisa bibliográfica junto a eventos e revistas da área de administração e 

correlatas abordando o tema de processo de execução de planejamento estratégico. 

Objetivou-se, com esta pesquisa bibliográfica, identificar o estado da arte do 

processo de execução de planejamento estratégico.  

Inicialmente, a pesquisa demonstrou que ao ser pesquisada a "execução 

de planejamento estratégico em empresas de informática" em eventos e revistas, 

nos últimos anos havia redução de abrangência do estudo. Com vistas a obter 

quantidade relevante de estudos publicados foi modificada a pesquisa para 

"execução de planejamento estratégico" utilizando como palavras-chave: 

"execução", "implementação", "planejamento estratégico", além de "tecnologia da 

informação" e "empresas de informática". Outras combinações de palavras-chave 

foram utilizadas sendo aquelas as que mais se destacaram e tiveram 
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representatividade. O quadro 2, a seguir, apresenta os eventos e revistas 

pesquisadas e que apresentaram resultados positivos. 

 

Quadro 2 – Eventos e revistas onde foi encontrado "execução de planejamento estratégico"  
EVENTOS/REVISTAS LOCAL ANO 

Journal of Strategic Information Systems – East 
Carolina University 

East Carolina University, 
Greenville – USA 

Setembro de 
2003 

XXIV Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica Gramado – RS 
Outubro de 
2006 

EnAPG – Encontro de Administração Pública e 
Governança – Associação Nacional de Pós-
Graduação em Administração 

São Paulo – SP 
Novembro de 

2006 

III Encontro de Estudo em Estratégias – ANPAD – 
Associação Nacional de Pós-Graduação em 
Administração 

São Paulo – SP Maio de 2007 

EnAPG – Encontro de Administração Pública e 
Governança – Associação Nacional de Pós-
Graduação em Administração 

Salvador – BA 
Novembro de 

2008 

Harvard Business Review Brasil 2010 
HSM Management Brasil 2010 
XXXIII Encontro da ANPAD – EnANPAD –
Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração (ANPAD) 

São Paulo – SP 
Setembro de 

2009 

Business Horizons – Kelley School of Business, 
Indiana University 

Indiana – CO – USA 2010 

XIII Simpósio de Administração da Produção, 
Logística e Operações Internacionais – SIMPOI – 
FGV–EAESP 

São Paulo – SP Agosto de 2010 

XXXIV Encontro da ANPAD – EnANPAD –
Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração (ANPAD) 

Rio de Janeiro – RJ 
Setembro de 

2010 

XXVI Simpósio de Gestão da Inovação Tecnológica Vitória – ES 
Novembro de 

2010 
EnAPG – Encontro de Administração Pública e 
Governança – Associação Nacional de Pós-
Graduação em Administração 

Vitória – ES 
Novembro de 

2010 

V Congresso AnpCONT – Associação Nacional dos 
Programas de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis 

Vitória – ES Junho de 2011 

XXXV Encontro da ANPAD – EnANPAD –
Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração (ANPAD) 

Rio de Janeiro – RJ 
Setembro de 

2011 

III Encontro de Ensino e Pesquisa em 
Administração e Contabilidade – EnEPQ –
Associação Nacional de Pós-Graduação e 
Pesquisa em Administração (ANPAD) 

João Pessoa – PB 
Novembro de 

2011 

III Encontro de Gestão de Pessoas e Relações de 
Trabalho – EnGPR – Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) 

João Pessoa – PB 
Novembro de 

2011 

Fonte: Elaboração do autor 
 

O resultado da pesquisa em eventos e revistas totalizou dezessete 

registros entre os anos de 2003 a 2011 distribuídos geograficamente nos países 

Estados Unidos (EUA) e Brasil. Foram encontrados apenas dois registros nos EUA, 
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tendo o Brasil maior incidência com quinze eventos. A pesquisa não foi limitada 

geograficamente, embora os resultados o fossem, em face da quantidade de países 

e eventos que possam haver ocorrências. Outro aspecto da pesquisa foi a 

abrangência temporal onde foram estudados os últimos dez anos. A incidência de 

eventos/revistas encontrados anualmente está registrada no quadro três a seguir: 

 

Quadro 3 – Eventos e revistas onde foi encontrado 
"execução de planejamento estratégico" por ano  

ANO QUANTIDADE 
2003 01 
2006 02 
2007 01 
2008 01 
2009 01 
2010 07 
2011 04 

TOTAL 17 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A partir da pesquisa bibliográfica junto a eventos e revistas da área de 

administração e correlatas, foi identificada baixa incidência de artigos contendo as 

palavras-chave "execução", "implementação", "planejamento estratégico", 

"tecnologia da informação" e "empresas de informática". No entanto, mesmo com 

baixa incidência, a partir dos artigos encontrados, foi elaborado o quadro 4, a seguir, 

contendo as características de execução de planejamento estratégico. Para cada 

característica apresentada será realizada contextualização da mesma. 

 

Quadro 4 – Características de "execução de planejamento estratégico" encontradas na pesquisa 
realizada em eventos e revistas  

CARACTERÍSTICA AUTOR 
A falta de envolvimento do usuário durante a execução é forte 
inibidor para implementação estratégica. 

Newkirk, Lederer e Srinivasan 
(2003) 

A falta de responsabilidade para a execução é forte inibidor 
para implementação estratégica. 

Newkirk, Lederer e Srinivasan 
(2003) 

Avaliação de competências adequadas para elaboração de 
estratégias. 

Cornetta e Munck (2009) 

Organização é constituída por recursos tangíveis e intangíveis. Cornetta e Munck (2009) 
"Estratégia como prática" propicia a observação da relação 
entre a perspectiva "micro" do cotidiano dos estrategistas e a 
perspectiva "macro" das práticas definidas para a elaboração 
da estratégia. 

Luiz de Souza (2009) 

Liderança, disciplina e cultura organizacional 
Lafuente, Salles Gomes, Alonso e 
Smith (2010) 

Processos 
Lafuente, Salles Gomes, Alonso e 
Smith (2010) 
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CARACTERÍSTICA AUTOR 

Pessoas 
Lafuente, Salles Gomes, Alonso e 
Smith (2010) 

Sete perguntas sobre a execução da estratégia: 1) Qual seu 
principal cliente?; 2) De que maneira seus valores centrais 
priorizam acionistas, trabalhadores e clientes?; 3) Que 
variáveis críticas de desempenho a empresa está 
monitorando?; 4) Que limites estratégicos foram adotados? 5) 
O que está fazendo para gerar tensão criativa?; 6) Seus 
funcionários estão comprometidos em ajudar uns aos outros?; 
e 7) Que incertezas estratégicas tiram seu sono? 

Simons (2010) 

Estrutura, sistemas e cultura de encorajamento. Slater, Olson e Hult (2010) 
Capacidade de executar a estratégia pode ser mais importante 
que a própria estratégia. 

Caetani, Muniz, Steffanello e 
Farias (2011) 

Implementação de estratégias competitivas exige 
transformação das organizações. 

Caetani, Muniz, Steffanello e 
Farias (2011) 

Modelo de gestão é fator chave. 
Caetani, Muniz, Steffanello e 
Farias (2011) 

Implementação da estratégia relaciona–se ao comportamento 
corporativo vinculado à liderança. 

Caetani, Muniz, Steffanello e 
Farias (2011) 

Implementação da estratégia relaciona–se ao comportamento 
corporativo vinculado ao fluxo das informações. 

Caetani, Muniz, Steffanello e 
Farias (2011) 

Implementação da estratégia relaciona–se ao comportamento 
corporativo vinculado à coordenação inter funcional. 

Caetani, Muniz, Steffanello e 
Farias (2011) 

Planejamento de cenários combina ferramentas e tecnologias 
para administrar incertezas de futuros. 

Carvalho, Sutter, Fernandes Polo 
e Wright (2011) 

Fonte: Elaboração do autor 
 

A partir das características identificadas junto aos autores através de 

pesquisa bibliográfica, identificando aspectos da análise do processo de execução 

de planejamento estratégico, foi contextualizada a sua identificação. 

Para Newkirk, Lederer e Srinivasan (2003) os inibidores para a 

implementação estratégica são a falta de envolvimento do usuário durante a 

execução do planejamento estratégico e a falta de responsabilidade para com esta 

mesma execução. Já Cornetta e Munck (2009) mencionam a necessidade de 

avaliação de competências adequadas para a elaboração de estratégias e que as 

organizações são constituídas por recursos tangíveis e intangíveis. O problema de 

não se atingir uma boa execução de planejamento estratégico está antes de o 

mesmo ser executado. Está na necessidade de se avaliar as competências 

adequadas para a elaboração das estratégias. Os autores mencionam ainda que 

existem recursos tangíveis necessários a execução e outros que são intangíveis. 

Estes últimos nem sempre são fáceis de identificar. 

Luiz de Souza (2009) defende a "estratégia como prática". Esta propicia a 

observação da relação entre a perspectiva "micro" e "macro" do cotidiano dos 

estrategistas enquanto escolha das práticas definidas para a elaboração da 
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estratégia. O autor procura trabalhar a estratégia como algo prático e 

necessariamente presente ao dia a dia das organizações.   

Lafuente et al. (2010) mencionam que as características para a execução 

de planejamento estratégico estão ligadas a: 1) Liderança, disciplina e cultura 

organizacional; 2) Processos; e 3) Pessoas. É importante a identificação clara do 

líder da implementação que possua ou construa disciplina em uma cultura 

organizacional voltada para resultados. Além disto, se faz necessária a existência de 

processos claros e definidos onde os colaboradores possam se responsabilizar e 

executá-los. 

Simons (2010) parte da necessidade de que sete perguntas devem ser 

respondidas sobre a execução da estratégia. Ao responder estas perguntas a 

empresa está orientada para a execução e poderá obter resultados positivos. As 

perguntas a serem respondidas são: 1) Qual seu principal cliente? onde deve ficar 

claro quem efetivamente compra seus produtos e serviços; 2) De que maneira seus 

valores centrais priorizam acionistas, trabalhadores e clientes?, onde a organização 

deve deixar claro os valores para atender a cada público da empresa; 3) Que 

variáveis críticas de desempenho a empresa está monitorando?, onde devem ser 

estabelecidas e acompanhadas as variáveis críticas que geram resultados para a 

organização; 4) Que limites estratégicos foram adotados?, onde os limites de até 

que ponto deve ser perseguida cada meta estratégica deve ficar claro para todos os 

envolvidos; 5) O que está fazendo para gerar tensão criativa?, onde certo nível de 

tensão deve existir para gerar soluções criativas; 6) Seus funcionários estão 

comprometidos em ajudar uns aos outros?, onde deve ficar claro que o resultado é 

responsabilidade de todos e que todos devem auxiliar os demais com vistas a 

obtenção de resultados; e 7) Que incertezas estratégicas tiram seu sono?, onde 

aspectos que não estão claros deve ser avaliados e acompanhados, deixando de 

ser incertezas, visando minimizar riscos desnecessários.  

Slater, Olson e Hult (2010) defendem que a execução de planejamento 

estratégico está diretamente ligada à estruturada da empresa, bem como, dos 

sistemas existentes e da cultura de encorajamento dos colaboradores e demais 

envolvidos. Com o acompanhamento deste conjunto, a organização poderá executar 

suas estratégias. 

As características mencionadas por Caetani, Muniz, Steffanello e Farias 

(2011) refletem a importância da capacidade de executar a estratégia ser tão ou 
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mais importante que a sua definição. Os autores exploram que executar a estratégia 

pode ser mais importante que a própria estratégia. Os autores abordam ainda a 

necessidade de transformações das organizações com vistas a implementar as 

estratégias. É algo como "se era para ficar como estava, não precisava planejar". Os 

autores defendem ainda que o modelo de gestão, como as estratégicas são geridas, 

é fator chave para o sucesso da execução do planejamento estratégico. Por fim, 

aspectos como liderança, fluxo de informações e coordenação interfuncional são 

fundamentais para o sucesso da execução do planejamento estratégico. 

Carvalho, Sutter, Fernandes Polo e Wright (2011) destacam que 

planejamento de cenários deve combinar o uso de ferramentas e tecnologias para 

administrar incertezas de futuros, de como a empresa irá se deparar com 

oportunidades e ameaças do macro e micro ambientes (cenários). 

 

2.4 Cenários 

 

A análise de cenários em que uma organização está inserida, onde os 

gestores da organização precisam dizer claramente para onde a mesma deve se 

dirigir, encaminhar e atingir suas metas é algo complexo e que exige estudos. Em 

“Alice no País das Maravilhas” de Lewis Carrol, o personagem Alice chega a uma 

encruzilhada onde deve decidir qual caminho seguir. Frustrada, o personagem chora 

compulsivamente até que passado algum tempo outro personagem entra em cena. 

Alice então indaga “Pode dizer–me que caminho devo tomar?”, “Isto depende do 

lugar para onde você deseja seguir”, responde o personagem gato. Após uma breve 

reflexão Alice diz “Não tenho destino certo”. O gato então diz “Neste caso qualquer 

caminho serve”. A figura 5 reflete bem o momento das organizações modernas que 

necessitam traçar seus caminhos. São muitos os caminhos e para cada um deles 

existem cenários a serem avaliados. E qual cenário responde melhor o caminho que 

a organização deve adotar? Ou mesmo, qual cenário garante retorno sobre o 

investimento necessário para segui-lo? Estas e outras questões devem ser 

respondidas aos gestores das organizações para que estes possam definir então 

qual o melhor caminho a ser seguido para a obtenção de seus objetivos e metas. 
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Figura 5 – Viaduto 

 
Fonte:http://www.google.com.br/imgres?q=viadutos+complicados&hl=pt–
BR&rlz=1C1SKPL_enBR442BR442&biw=1280&bih=632&tbm=isch&tbnid=NQ3hI–
opNyQIIM:&imgrefurl=http://www.fazerfacil.com.br/carros/GPS_%2520automotivo_2.htm&docid=a4h2
_L3GLoWPNM&imgurl=http://www.fazerfacil.com.br/imagens/viaduto.jpg&w=300&h=198&ei=S_DMTr
XsF8P40gHCuvAz&zoom=1&iact=hc&vpx=700&vpy=169&dur=1227&hovh=158&hovw=240&tx=144&t
y=86&sig=116907799722256906244&page=1&tbnh=138&tbnw=184&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:
3,s:0 Acesso em: 15 nov. 2011 às 15h43min. 

 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) traçaram um modelo de abordagem 

ambiental em que a empresa realiza estudos dos fatores internos e externos que a 

afetam. Estes fatores são também chamados de ambientes externos e internos. 

Para Chiavenato (2003) estes mesmos cenários são chamados macroambientes e 

microambientes. Nos macroambientes as organizações tratam de aspectos: 1) 

econômicos; 2) sócios culturais; 3) global e/ou recursos naturais; 4) tecnológicos; 5) 

político-legal; e 6) demográfico. Já os microambientes tratam dos fatores de: 1) 

ameaça de novos entrantes; 2) poder dos fornecedores; 3) poder dos compradores; 

4) produtos substitutos; 5) intensidade da rivalidade; e 6) ambiente concorrente. 

Para efeito deste estudo macroambientes e microambientes das organizações serão 

chamados de Cenários. Neste sentido, é observado que Porter (2004) e Hitt, Ireland 

e Hoskisson (2008) abordam a análise de cenários cada um de maneira própria, 

mas de forma complementar. Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) no primeiro passo do 

seu modelo de organização industrial de retornos acima da média e Porter (2004) ao 

tratar das estratégias competitivas genéricas.  
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Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) traçaram um modelo de abordagem 

ambiental conforme mostra a Figura 6. Este modelo permite que a empresa realize 

estudos dos fatores a qual está sujeita, permitindo uma avaliação estratégica nos 

macro e microambientes.  

 

Figura 6 – Os ambientes Geral, da Indústria (setor) e dos Concorrentes 

 
Fonte: Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 35) 

 

A análise de macro e micro ambientes passa a ser a primeira etapa que 

as organizações devem estudar para estruturar seu planejamento estratégico. No 

presente estudo, são avaliadas mais seis etapas de estruturação de planejamento 

estratégico pelas quais as organizações devem se basear para formalização de suas 

estratégias. Compõem a miscelânea de sete etapas de estruturação de 

planejamento estratégico avaliados neste estudo: 1) análise de macro e micro 

cenários; 2) definição de negócio, missão e visão; 3) valores culturais, fatores 

críticos do sucesso e competências essenciais; 4) análise de ambiente interno e 

externo; 5) objetivos estratégicos; 6) projetos estratégicos; e 7) priorização dos 

projetos estratégicos.  

As etapas de estruturação de planejamento estratégico citadas neste 

estudo fazem parte de metodologia de implantação e execução de planejamento 

estratégico utilizado em organizações. Estas podem, conforme sua conveniência 



51 
 

utilizar outros modelos ou disposições de etapas. Contudo, invariavelmente, as 

etapas se repetem nas organizações que desejam implementar e executar 

planejamento estratégico. 

Na etapa de definição de negócio, missão e visão, Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008), a partir de estudos de Porter (2004), informam os tipos de 

estratégias no nível de negócios.  

 
As empresas escolhem entre cinco estratégias no nível de negócios para 
definir e defender a posição estratégica desejada contra os concorrentes: 
liderança em custos, diferenciação, liderança em custos focada, 
diferenciação focalizada e integrada de liderança em custos/diferenciação 
(HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008, p. 104).  

 
Para cada tipo de estratégia no nível de negócios, a empresa procura 

definir sua vantagem competitiva. 

Porter (2004) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) abordam a análise de 

cenários. Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) no primeiro passo do seu modelo de 

organização industrial de retornos acima da média e Porter (2004) ao tratar das 

estratégias competitivas genéricas. Para Porter (2004), as estratégias competitivas 

genéricas são um conjunto de ações ofensivas ou defensivas da organização 

objetivando criar posição favorável para enfrentar as cinco forças competitivas: 1) 

ameaça de entrantes; 2) ameaça da rivalidade entre os concorrentes existentes; 3) 

pressão dos produtos substitutos; 4) poder de negociação dos compradores; e 5) 

poder de negociação dos fornecedores. As estratégias competitivas genéricas são a) 

liderança no custo total da organização; b) diferenciação do produto ou serviço 

oferecido pela organização; e c) enfoque em determinado grupo de compradores, 

segmento de produtos ou mercado geográfico. A figura 7 apresenta as estratégias 

competitivas genéricas frente ao alvo estratégico e a vantagem estratégica. 

Porter (2004) considera as estratégias competitivas genéricas como um 

conjunto de ações ofensivas ou defensivas da organização, objetivando criar 

posição favorável para enfrentar cinco forças competitivas comumente chamadas de 

“forças competitivas de Porter”, apresentadas anteriormente. A figura 7, vista 

anteriormente, apresenta as estratégias competitivas genéricas frente ao alvo 

estratégico e a vantagem estratégica. 
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Figura 7 – Estratégias competitivas genéricas 
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Fonte: Porter (2004, p. 41) 
 

Oliveira (1986), Chiavenato e Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2008) abordam, cada um a sua maneira, os diversos cenários mencionados 

anteriormente. Embora as abordagens sejam próprias, há muito em comum. A forma 

de abordagem de cada autor é própria, mas os conteúdos são similares. Para o 

macroambiente da organização no cenário econômico há referencia à natureza e ao 

ramo da economia a qual uma empresa compete ou pode vir a competir. Neste 

cenário são abordados aspectos como renda real da população, taxa de distribuição 

de renda, taxa de crescimento da renda da população, configuração geográfica em 

aspectos globais e locais, padrão de consumo da população, padrão de poupança, 

nível de emprego, mercado de capitais, taxa de juros, índice de inflação, câmbio e 

taxas cambiais, balança de pagamentos, nível de produto interno bruto (PIB), 

reservas cambiais e outros aspectos de natureza econômica que existem e estão 

ligados às organizações de maneira direta e/ou indireta. 

Oliveira (1986), Chiavenato e Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2008) abordam que no macro ambiente da organização do cenário sócio cultural 

abordam-se aspectos que envolvem os hábitos das pessoas em relação a atitudes e 

suposições, crenças e aspirações pessoais, relacionamento interpessoal e estrutura 

social, mobilidade entre classes existentes na sociedade, origem urbana e/ou rural e 

os seus determinantes de status, atitudes com as preocupações individuais versus 

coletivas, grau variado de fragmentação dos subgrupos culturais, situação sócio 

econômica de cada segmento da população, composição da força de trabalho, 
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estrutura educacional da sociedade em seus diversos níveis, veículos de 

comunicação de massa, preocupação da sociedade com o meio ambiente, 

preocupação com a saúde da população e seu preparo físico. 

Continuando, Oliveira (1986), Chiavenato e Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008) abordam que no macro ambiente da organização, o cenário global 

e/ou recursos naturais, deve-se avaliar aspectos como eventos políticos importantes, 

mercados globalizados críticos, países recém-industrializados, atributos culturais e 

institucionais diferentes, escassez de matérias-primas, custo da energia dos mais 

diversos tipos como energia elétrica, solar, fósseis entre outras, aquecimento global, 

poluição ambiental, novas ameaças de doenças, catástrofes naturais e 

sustentabilidade em todas as suas nuances, tais como social, ambiental, financeira, 

etc. 

No macroambiente da organização do cenário tecnológico, Oliveira 

(1986), Chiavenato e Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), abordam que 

deve-se avaliar aspectos como desenvolvimento tecnológico, processo de 

destruição criativa, ampliação de novos campos da ciência, programas de pesquisa 

e desenvolvimento (P&D), identificação de padrões aceitos, manifestações 

reacionárias em relação a avanços tecnológicos, aquisição, desenvolvimento e 

transferência de tecnologias, velocidade das mudanças tecnológicas, atualização 

tecnológica do país, proteção de marcas e patentes, nível de pesquisa e 

desenvolvimento do país e incentivos governamentais ao desenvolvimento 

tecnológico. 

No macroambiente do cenário político-legal, Oliveira (1986), Chiavenato e 

Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) registram que se deve observar e 

estudar aspectos nacionais e internacionais como política monetária, política 

tributária, política fiscal, política previdenciária, legislação tributária, legislação 

comercial, legislação trabalhista, legislação criminalista, legislação sobre meio 

ambiente. Além destes aspectos devem ser observadas ainda a legislação federal, 

estadual e municipal, a estrutura de poder, a política de relações internacionais, a 

política de regulamentação e de desregulamentação, a política de privatização, o 

impacto no negócio de aspectos gerais do cenário político legal. Deve ser observado 

ainda o impacto na imagem da empresa e nos produto e/ou serviços, bem como, 

políticas monetárias e fiscais, legislação social e regulamentos, leis de defesa 

econômica e relacionamento do governo com os setores produtivos. 
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E finalmente para o macroambiente do cenário demográfico Oliveira 

(1986), Chiavenato e Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) informam que 

deve-se estudar aspectos como tamanho da população, densidade demográfica, 

taxa de distribuição, taxa de mobilidade das populações, processo migratório, taxa 

de crescimento, taxa de envelhecimento, taxa de casamentos, taxa de natalidade, 

taxa de mortalidade, estrutura etária, estrutura familiar, estrutura residencial, nível de 

escolaridade, composição étnica e composição religiosa. 

Como mencionado anteriormente existem seis macroambientes e seis 

microambientes. A seguir são apresentados os seis microambientes. Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008) e de maneira própria e em consonância com os autores, Oliveira 

(1986), Chiavenato e Sapiro (2003) abordam que no microambiente de cenário de 

ameaça de novos entrantes deve-se estudar aspectos como cultura vigente, clima 

organizacional, capacidade produtiva, controle de estoque no tocante a insumos e 

produtos acabados, logística, integração entre as áreas, capacidade comercial e 

capacidade de marketing. 

Oliveira (1986), Chiavenato e Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2008) registram que para o microambiente do cenário do poder dos fornecedores 

deve-se envolver estudos sobre fornecedor principal, secundário e terciário para o 

segmento onde a organização atue, logística de recebimento, logística de 

armazenamento, logística de entrega, logística de movimentação, disponibilidade de 

insumos, condições e forma de pagamento, prazos e preços, posição no mercado, 

parcerias, valores e comportamento ético e relacionamento com mercado. 

Os autores Oliveira (1986), Chiavenato e Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008) informam que para o microambiente do cenário do poder dos 

compradores deve desenvolver estudos sobre posição dos clientes no mercado, 

posição de compras dos clientes, limite de crédito, formas de pagamento, condições 

de pagamento, quantidades a comprar, qualidade da compra, avaliação do mercado, 

avaliação dos concorrentes, entre outros aspectos pertinentes. 

No microambiente do cenário de produtos substitutos, segundo Oliveira 

(1986), Chiavenato e Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) deve-se 

avaliar e estudar aspectos sobre a existência de produtos que podem substituir os 

produtos da organização, novos produtos que representam algum cuidado, 

capacidade absorção de mercado, menor e maior custo dos produtos, possibilidade 
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de lançamento de produtos que substituem os existentes no mercado, bem como, 

produtos que substituem os produtos das organizações. 

Para Oliveira (1986), Chiavenato e Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008) no microambiente do cenário de intensidade da rivalidade deve-se 

avaliar aspectos como a existência de intensidade da rivalidade, como evitá-la, como 

aproveitá-la, como os concorrentes atuam, o que a organização pode fazer para 

combater a intensidade, a possibilidade da organização está preparada ou não para 

enfrentar a intensidade da rivalidade entre os concorrentes. Se estiver preparado 

deve ficar claro como, de que forma e quando a organização atuará. Se a 

organização não estiver preparada deve-se avaliar o que pode ser feito, quando e 

como. 

Para o microambiente do cenário de ambiente concorrente, segundo 

Oliveira (1986), Chiavenato e Sapiro (2003) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), deve-

se conhecer, avaliar e estudar aspectos como participação do concorrente no 

mercado, sua posição neste mercado, quais produtos e/ou serviços dispõe, quais os 

produtos concorrentes, qualidade, preço e condições dos produtos e/ou serviços, a 

existência de venda formal e/ou gerencial. Esta última é considerada ilegal pela falta 

de recolhimento dos impostos devidos referente a transação de compra e venda. 

Sendo necessário que os gestores da organização estudem cada cenário, 

registre-se que para cada cenário estudado nem todos os aspectos podem obter 

respostas frente à realidade da empresa, seus produtos e/ou serviços, visto que os 

estudos dos cenários apresentam observações de impacto na organização e quando 

estas não se fazem presentes os gestores tendem a não identificar impactos. Por 

outro lado os aspectos que não apresentaram impactos devem continuar a serem 

estudados com vistas a acompanhar seu desenvolvimento. 

 

2.5 Negócio, missão e visão 

 

Kaplan e Norton (1996, 1997), Herrero Filho (2005), Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008), registram que toda organização deve definir claramente qual seu 

negócio, sua missão e sua visão de futuro. Embora esta explicitação nem sempre 

esteja presente em todas as organizações, sobretudo nas pequenas e médias 

empresas, há a necessidade do entendimento destas peças estratégicas. Para 

Drucker (1980) a definição de negócio é uma questão que raramente se pergunta de 
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forma clara e direta quanto na mesma proporção dedica-se tempo a uma reflexão 

sobre o assunto. Para o autor talvez esta seja a mais importante causa do fracasso 

das empresas, a clareza do que seja o negócio da organização.  

Kaplan e Norton (1996, 1997), Herrero Filho (2005), Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008) consideram que o negócio é declaração clara e inequívoca do 

âmbito de atuação da organização, a finalidade básica pela qual a mesma existe. O 

negócio de uma organização procura focar no diferencial competitivo que a 

organização possui, orienta os investimentos, o marketing e os treinamentos 

necessários ao desenvolvimento da organização. O negócio orienta sobre o 

posicionamento estratégico e a necessidade da organização terceirizar serviços e 

atividades não essenciais. O negócio de uma organização ajuda a identificar quem é 

o concorrente e como conquistar mercado e criar mercado futuro. 

Alinhado ao negócio da organização, a missão e a visão de futuro devem 

se fazer presentes. Ambas fazem parte dos elementos prescritivos estratégicos das 

organizações. A missão representa a razão de ser da empresa. Determina qual o 

negócio, essência da empresa, a razão de sua existência com perspectiva futura. A 

missão traduz os valores, crenças, princípios, filosofia e a base de atuação da 

organização e exerce função orientadora e delimitadora da ação empresarial 

(OLIVEIRA, 1986; HERREIRO FILHO, 2005; HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 

Uma vez “desenhada” a visão de futuro da organização, a alta direção define qual 

será seu papel desempenhado, o que inclui o tipo de negócio, o mercado, as ofertas, 

etc.  

A missão de uma organização procura responder a pergunta “Por que a 

empresa existe?”. A missão define a razão de ser da organização refletindo os 

motivos pelos quais foi criada e é mantida. Define também como a organização vê 

sua contribuição no atendimento às necessidades sociais. (OLIVEIRA, 1986; 

HERREIRO FILHO, 2005; HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). A missão é a razão 

de ser da organização e responde ainda “Quem a empresa é?”, “O que a empresa 

faz?”, “Para quem a empresa faz?” e “De que modo a empresa se propõe a fazer?”. 

Estas e outras perguntas correlatas devem estar presentes a fim de permitir o 

completo entendimento da missão da organização em todos os níveis da mesma, 

estratégico, tático/gerencial e operacional, sobretudo neste último. 

A definição de missão da empresa deve considerar três elementos 

(THOMPSON; STRICKLAND, 2000): 
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� As necessidades dos clientes/consumidores, ou o que está sendo 

atendido para estes clientes/consumidores; 

� Os grupos de clientes/consumidores, ou quem está sendo atendido; e 

� As tecnologias usadas, ou como as necessidades dos 

clientes/consumidores estão sendo atendidas. 

A visão de futuro é também um dos elementos prescritivos estratégicos 

das organizações, referindo-se àquilo que a organização deseja ser no futuro. A 

definição de visão de futuro das organizações procurar atuar de forma que o visão 

seja sucinta, mas mantendo sua capacidade de fazer sonhar e incentivar o 

compromisso de todos os integrantes da organização. A visão de futuro de uma 

organização é a declaração da alta direção sobre como ela entende que será o 

futuro, onde estarão as oportunidades e as ameaças. Também pode ser entendida 

como o “sonho” da direção para a organização (OLIVEIRA, 1986; HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008). 

A visão de uma organização consiste em definir o estado que a 

organização deseja atingir no futuro de maneira a ser desafiadora, abrangente e 

detalhada, tendo como intenção propiciar o direcionamento dos rumos de empresa. 

Nas palavras de Collins e Porras (2007) os grandes navegadores sempre sabem 

onde fica o norte e para onde desejam ir, bem como, o que fazer para chegar a seu 

destino. Para os autores o mesmo deve acorrer com as grandes empresas, ou seja, 

elas devem ter visão que lhes permitem administrar a continuidade e a mudança 

simultaneamente.  

 

2.6 Valores culturais, fatores críticos do sucesso e competências essenciais 

 

As organizações, assim como as pessoas, são organismos vivos no 

sentido de movimentar-se conforme a necessidade. Como todo organismo vivo que 

se movimenta acaba por interagir. Sendo esta interação um processo racionalizado 

é necessário que haja entendimento, pois de outra forma os processos não se 

desenvolvem. Sendo um processo racionalizado há a necessidade de desenvolver 

valores que norteiam as relações. As organizações acabam por criar seus valores 

culturais, suas crenças, necessárias ao bom andamento das mesmas. Neste sentido 

valores culturais são regras culturais, diretrizes da cultura ou princípios pelos quais 

uma organização exorta seus colaboradores a se comportarem de acordo com a 
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cultura organizacional da empresa. Costa (2007) considera que os valores culturais 

de uma organização devem ter em vista a construção da missão e a busca de sua 

visão de futuro. Os valores são características, virtudes e qualidades da organização 

que podem ser avaliados como se tivessem um escala. Deve procurar abranger o 

ambiente interno (funcionários, terceirizados, etc.) e externo (clientes, fornecedores, 

sociedade, etc.) da organização e são atributos importantes para a organização. 

Os valores culturais de uma organização devem ser considerados 

elementos prescritivos do seu planejamento estratégico. 

Fatores críticos do sucesso são fatores cuja ausência poderá afetar o 

sucesso do empreendimento como um todo da organização. São aspectos ou 

pontos importantes para o sucesso das organizações. São aspectos sem os quais a 

probabilidade de sucesso do negócio das organizações torna-se muito baixa ou 

poderá estar comprometido. Fatores Críticos de Sucesso (FCS) são fatores que 

definem as principais orientações que a gestão deve seguir na implementação de 

um verdadeiro processo de administração estratégica com foco nas dimensões do 

Balanced Scorecard (BSC). Herrero Filho (2005) aborda que a identificação dos 

fatores chave do sucesso representa importante fase do sistema de gestão baseado 

no BSC e representam o elo entre a estratégia e a definição dos objetivos da 

organização. 

São competências essenciais das organizações a combinação de 

recursos, capacidades e processos organizacionais que permite diferenciar-se em 

relação aos seus concorrentes, assegurando-lhe vantagem competitiva. Para 

entender competências essenciais é importante distinguir recursos e capacidades. 

Recursos são as entradas do processo produtivo e operacional das organizações. A 

vantagem competitiva é gerada pela combinação ímpar de vários recursos. 

Capacidades são representadas pela habilidade que a organização possui em 

organizar os recursos que foram integrados propositadamente para alcançar uma 

condição final desejada. As competências essenciais são, portanto, recursos e 

capacidades que servem de fonte de vantagem competitiva para a organização em 

relação a seus concorrentes. 

Para Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) as competências essenciais da 

organização fazem com que seus produtos e serviços sejam percebidos e 

reconhecidos pelos clientes e concorrentes como vantagem significativa e como 

produtos e/ou serviços agregadores, em termos de qualidade, custo, benefícios 
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fundamentais e valores. As competências essenciais apresentem diferenciação 

qualitativa, que não pode ser facilmente copiada pelos concorrentes e garantem a 

capacidade de sobrevivência, expansão, lucro, sucesso e sustentabilidade nos 

mercados e sociedade do futuro para a organização. 

Utilizando o critério das vantagens competitivas sustentáveis deve-se ter 

em mente que as capacidades são valiosas, raras, difíceis de imitar e não 

substituíveis (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). São, portanto, as capacidades 

estratégicas. É necessária a combinação das quatro características citadas para 

determinar se uma empresa tem potencial de gerar vantagem competitiva 

sustentável. Veja o quadro cinco para melhor entendimento. 

 

Quadro 5 – Critérios de seleção de competências essenciais  
CRITÉRIOS DESCRIÇÃO 

Capacidades valiosas 
Ajudam a organização a neutralizar ameaças ou explorar 
oportunidades. 

Capacidades raras 
Não são muitas organizações que as possuem. Poucos concorrentes 
as possuem. 

Capacidades difíceis de 
imitar 

Históricas: uma cultura organizacional ou marca impar e valiosa. 
Causas ambíguas: as causas e os usos de uma competência não 
são claras. 
Complexidade social: relações interpessoais, confiança e amizade 
entre gerentes, fornecedores e clientes. 

Capacidades 
insubstituíveis 

Não existe equivalente no mercado. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) 
 

A fim de permitir um modelo de avaliação dos critérios de seleção de 

competências essenciais o quadro seis permite avaliar as respostas a cada um dos 

critérios e a interação entre estes critérios. 

Quadro 6 – Resultado das combinações dos critérios de vantagem competitiva sustentável 
Critérios 

Consequências  
Competitivas 

Implicações no  
Desempenho É valioso? É raro? 

É difícil de 
imitar? 

É 
insubstituível? 

Não Não Não Não 
Desvantagem 
competitiva 

Retorno abaixo da 
média 

Sim Não Não Sim/Não Paridade competitiva Retornos médios 

Sim Sim Não Sim/Não 
Vantagem competitiva 

temporária 

De retornos médios 
a retornos acima 

da média 

Sim Sim Sim Sim 
Vantagem competitiva 

sustentável 
Retornos acima 

da média 
Fonte: Hitt, Ireland e Hoskisson (2008, p. 82) 
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2.7 Análise de ambiente interno e externo 

 

Toda organização está inserida em ambiente externo a qual sofre 

influencias e possui um ambiente interno que pode controlar. Ambos os ambientes 

devem ser estudados a fim de permitir a organização conhecimento necessário de 

sua realidade. O ambiente externo representa as oportunidades e ameaças que a 

organização pode aproveitar ou está sujeita a sofrer. O ambiente interno representa 

os pontos fortes e fracos que a organização possui. Costa (2007) registra, de 

maneira similar a outros autores, que a analise destes ambientes, interno e externo, 

é conhecida como análise SWOT. Esta sigla é oriunda das letras iniciais das 

palavras escritas na língua inglesa: Strength (força), Weakeness (fraqueza), 

Opportunity (Oportunidade) e Threat (ameaça). 

Embora não sejam encontrados registros sobre a origem da análise 

SWOT, Públio (2008) atribuiu a dois professores da Harvard Business School, 

Kenneth Andrews e Roland Christensen, sua criação. Já Tarapanoff (2001) 

menciona que a idéia de se fazer uma análise SWOT é remanescente de mais de 

três mil anos ao cita uma epígrafe na qual está registrado um conselho de Sun Tzu. 

O registro menciona que: "Concentre-se nos pontos fortes, reconheça as fraquezas, 

agarre as oportunidades e proteja-se contra as ameaças." (SUN TZU, 500 a.C.) 

Mesmo sendo um instrumento bastante utilizado e citado por diversos autores é 

difícil encontrar literatura que aborde claramente quem criou a metodologia de 

análise de ambiente externo e interno para as organizações.  

A forma mais indicada para se conhecer o conceito de análise SWOT é 

tentar entendê-la diretamente no livro "The concept of corporate strategy", de autoria 

de Kenneth Richmond Andrews. É preciso, no entanto, uma leitura aprofundada, 

pois o autor não realiza definições precisas e/ou cria modelos práticos diretos sobre 

análise SWOT. 

Ao estudar o ambiente externo, as organizações focam nas oportunidades 

e ameaças a qual estão sujeitas. É a busca de interpretação das evoluções 

prováveis do ambiente externo à organização, identificando ameaças e 

oportunidades em face da missão estabelecida. Nesta analise é necessário mapear 

forças macro ambientais (economia, sócio cultural, global e/ou recursos naturais, 

tecnologia, político legal e demográfico) e suas implicações, e micro ambientais 

(novos entrantes, fornecedores, compradores, produtos substitutos, intensidade da 
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rivalidade, concorrentes) que afetam a empresa e as suas capacidades no mercado. 

Cada ambiente em suas respectivas análises pode esconder oportunidade ou 

ameaça. É preciso que as organizações criem sistema de informações que permita 

identificar tendências, ocorrências, eventos e, verificar se estes implicam em 

verdadeiras oportunidades ou ameaças paras as mesmas. 

A análise SWOT permite identificar que um negócio ideal é alto em termos 

de oportunidades e baixo em ameaças. Deve permitir identificar também que um 

negócio especulativo é alto tanto em termos de oportunidades como de ameaças, 

que um negócio maduro é baixo em termos de oportunidades e baixo em ameaças e 

que um negócio arriscado é baixo em oportunidades e alto em ameaças (PORTER, 

2004). Para cada situação avaliada uma decisão a ser adotada. 

Em termos de oportunidades a organização, através de seus gestores, 

deve perceber que uma oportunidade é uma necessidade do mercado onde a 

empresa pode ter um desempenho proveitoso e rentável. As oportunidades podem 

ser listadas de acordo com o seu grau de atratividade e probabilidade de êxito 

associada. E a probabilidade de êxito está ligada diretamente às competências da 

empresa (vantagens competitivas), para atuar no mercado alvo em comparação com 

a concorrência (PORTER, 2004). Neste contexto as oportunidades devem ser 

avaliadas em termos de probabilidade e grau de atratividade. Quanto maior o grau 

de probabilidade de sucesso e de atratividade melhor para organização. Por outro 

lado quanto menor o grau de atratividade e a probabilidade de sucesso a 

organização deve esquecer. A figura 8 a seguir representa graficamente este 

contexto. 

Os gestores da organização ao identificar que uma oportunidade 

encontra-se com alto grau de atratividade e alto grau de sucesso devem adotar 

ações para perseguir esta oportunidade, pois a mesma representa uma 

oportunidade de desenvolvimento, representada pelo número 4 (quatro). Sendo 

identificado que a oportunidade possui alto grau de atratividade e baixo grau de 

sucesso, deve ser acompanhada, pois representa algum risco para a organização 

representada pelo número 3 (três). Por outro lado o elevado nível de interesse 

justifica um estudo mais aprofundado da oportunidade. Sendo identificado que a 

oportunidade possui baixo grau de atratividade e alto grau de sucesso os gestores 

devem avaliar se representa realmente uma oportunidade, pois pode ser que tenha 

alta probabilidade de sucesso, mas em área pouco atrativa. O número 2 (dois) 
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representa esta avaliação. Por fim, ao ser identificado que a oportunidade possui 

baixo grau de atratividade e baixo grau de sucesso considera-se como uma 

oportunidade arriscada e que, portanto, pode ser esquecida, neste caso 

representada pelo número 1 (um).  

 

Figura 8 – Modelo conceitual de análise de oportunidades SWOT 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Porter (2004) 

 

A escala 4, 3, 2 e 1 serve de indicativo para que os gestores tenham em 

mente o que deve ser feito para cada oportunidade que se apresenta para a 

organização. 

Kim e Mauborgne (2005) ao estudarem ferramentas e modelos de análise 

desenvolveram a matriz eliminar – reduzir – elevar – criar, que pode ser também 

utilizada para análise de ambiente interno e externo. Esta ferramenta é um 

instrumento analítico que induz as organizações a realizar quatro indagações e agir 

conforme suas respostas. As perguntas são: 1) Que atributos considerados 

indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? (ELIMINAR); 2) Que atributos 

devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais? (REDUZIR); 3) Que 

atributos deve ser elevados bem acima dos padrões setoriais? (ELEVAR); e 4) Que 

atributos nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? (CRIAR) (KIM; 

MAUBORGNE, 2005).  Independente do modelo de análise as organizações devem 

procurar analisar os ambientes internos e externos de maneira contínua e adotar 

ações que gerem resultados positivos. 

De maneira similar às oportunidades, a organização, através de seus 

gestores, deve perceber a que ameaças esta sujeita. As ameaças à organização 



63 
 

devem ser encaradas como desafios criados por tendências ou desenvolvimentos 

desfavoráveis que conduziriam, sem ações defensivas, a prejuízos para a mesma, 

diminuindo suas vendas ou proveitos (PORTER, 2004). As ameaças, de maneira 

similar as oportunidades, podem ser classificadas de acordo com a sua importância 

e probabilidade de ocorrência. A figura 9 abaixo representa graficamente este 

contexto. 

 

Figura 9 – Modelo conceitual de análise de ameaças SWOT 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Porter (2004) 

 

Os gestores da organização ao identificar que uma ameaça encontra-se 

com alto grau de importância e alto grau de probabilidade de ocorrência devem 

adotar ações para minimizar a ameaça, pois a mesma representa uma situação 

crítica que a organização está sujeita. Os gestores da organização devem 

desenvolver ações para combater e minimizar a ameaça. No modelo da figura 9, 

esta situação é representada pelo número 4 (quatro). Quando os gestores 

identificam que uma ameaça possui alto grau de importância e baixa probabilidade 

de ocorrência, devem realizar o acompanhamento da mesma. Este 

acompanhamento deve ser sistemático e está representado no modelo da figura 9 

pelo número 3 (três). Os gestores ao identificarem que existem ameaças com baixa 

importância, porém com alto grau de probabilidade de ocorrência devem adotar 

ações para realizar o acompanhamento. No modelo da figura 9 representado pelo 

número 2 (dois). Por fim, quando os gestores de uma organização identificam que 

uma ameaça tem baixa importância e baixa probabilidade de ocorrência, devem 
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avaliar periodicamente a fim de controlar esta ameaça. No modelo da figura 9 esta 

situação é registrada com o número 1 (um). 

A escala 4, 3, 2 e 1 serve de indicativo para que os gestores tenham em 

mente o que deve ser feito para cada ameaça que se apresenta para a organização. 

Cada organização deve avaliar constantemente o ambiente externo e 

interno. Para o ambiente externo é preciso reconhecer as oportunidades e ameaças. 

Para o ambiente interno deve avaliar seus pontos fortes e fracos. É neste momento 

que a organização deve ter em mente que uma ação é fazer a análise do ambiente 

externo, outra é ter as necessárias competências essenciais para aproveitá-las e ser 

bem sucedido. 

As forças e fraquezas existem dentro das organizações ou em seus 

principais relacionamentos com colaboradores, sócios, cotistas, fornecedores, 

parceiros, governo e/ou consumidores. As forças e fraquezas devem ser 

significativas apenas quando orientam ou impedem a organização de satisfazer a 

uma necessidade do consumidor. As forças e fraquezas devem focar processos 

gerenciais e/ou soluções que sejam importantes para atender às necessidades do 

consumidor (PORTER, 2004). 

Pontos fortes e pontos fracos são fatores ligados à operação da 

organização e podem estar nas áreas comercial, marketing, administração, 

qualidade, produção, etc. Os pontos fortes são variáveis ambientais críticas cuja 

falta pode levar a organização ao fracasso. A organização deve estar sempre na 

busca de investir na transformação de pontos fracos em pontos fortes com vistas à 

obtenção de sucesso. Os gestores da organização devem ter em mente que não é 

necessário corrigir todas as fraquezas do negócio nem destacar todas as suas 

forças. Devem sempre avaliar se o negócio deve ficar limitado às forças exigidas ou 

se deve adquirir forças para explorar outras oportunidades melhores. 

Segundo Porter (2004) as organizações, em busca de atingirem seus 

objetivos e metas, dependem das habilidades dos seus gestores em transformar 

forças importantes em capacidades, que são equiparadas às oportunidades do 

ambiente. As capacidades podem se tornar vantagens competitivas, se 

proporcionarem maior valor para os consumidores do que as ofertas concorrentes. 

As organizações devem, através de seus gestores, procurar converterem fraquezas 

em forças, e até mesmo em capacidades, ao investir estrategicamente em áreas-

chaves e ao vincular áreas-chaves mais efetivamente. Da mesma forma, ameaças 
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podem, frequentemente, ser transformadas em oportunidades, se os recursos 

corretos estiverem disponíveis. As principais fraquezas que não são transformadas 

em forças tornam-se limitações. Estas limitações se tornarão óbvias e significativas 

para os consumidores e outros grupos que interagem com a organização, deixando-

a mais frágil e susceptível a ataques do mercado concorrente. As limitações ocorrem 

mais frequentemente quando a fraqueza ou ameaça diminuem uma das 

oportunidades. Em função disto as limitações devem ser minimizadas ou evitadas.  

As organizações devem, além de conhecer seus pontos fracos e fortes, 

suas oportunidades e ameaças, fazer análise comparativa e adotar ações. O 

encontro entre os pontos fortes e oportunidades devem ser capitalizados de maneira 

a gerar resultados para a organização. Já o encontro entre os pontos fortes da 

organização e as ameaças a que está sujeita deve ser monitorado. Ao cruzar os 

pontos fracos da organização com suas oportunidades os gestores devem procurar 

corrigir ou melhorar estes pontos fracos a fim de conseguir obtenção de sucesso 

com as oportunidades. Por outro lado, ao avaliar os pontos fracos da organização 

com as ameaças a que está sujeita, estes devem ser eliminados. A figura 10 

representa esta análise comparativa. 

 

Figura 10 – Modelo conceitual de análise SWOT 

 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Porter (2004)  

 

2.8 Objetivos estratégicos 

 

As organizações, a partir da análise dos seus ambientes internos e 

externos, procuram desenvolver seus objetivos estratégicos, suas metas para 
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espaços de tempo de curto, médio e de longo prazo. Objetivos estratégicos são 

alvos a serem perseguidos, através da canalização de esforços e recursos ao longo 

de sucessivos períodos de tempo, observando o ambiente ao redor da organização 

(CHIAVENATO; SAPIRO, 2003). Os objetivos estratégicos normalmente são de 

longo prazo e permitem que sejam divididos em objetivos menores, de médio e curto 

prazo. Os objetivos estratégicos quando divididos em médios prazos são chamados 

de objetivos táticos gerenciais. E quando são divididos em curto prazo são 

chamados de objetivos operacionais (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003). 

Os objetivos estratégicos são compromissos que determinam o rumo a 

ser seguido no longo prazo pelas organizações, identificando o que as mesmas 

desejam realizar e funcionando como um guia da condução dos negócios.  Os 

objetivos estratégicos possuem as funções de: a) orientar ações e projetos; b) definir 

ritmo dos negócios; c) motivar as pessoas envolvidas; d) facilitar a avaliação de 

desempenho da organização e das pessoas envolvidas (PORTER, 2004). 

As características dos objetivos estratégicos devem ser: a) coerentes; b) 

viáveis, porém desafiantes; c) mensuráveis; d) claros, explícitos e concisos; e) 

conhecidos e acreditados por todos da organização e f) em número reduzido, para 

evitar dispersão das forças da organização (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003; 

PORTER, 2004). 

Para que os objetivos estratégicos da organização tornem-se realidade é 

necessário que sejam preparados os projetos estratégicos. Estes traduzem ações a 

serem realizadas pelos gestores da organização a fim de atingir os objetivos 

estratégicos da organização. 

 

2.9 Projetos estratégicos e priorização de projetos estratégicos 

 

Para Holanda (1982) projetos estratégicos, em sentido lato é qualquer 

propósito de ação definida e organizado de forma racional. Para Marcovich (2010) 

projeto é um conjunto de atividades orientadas para um objetivo específico, com 

duração pré-determinada. Dinsmore (2010) tem projeto como um empreendimento 

com começo e fim definidos, dirigido por pessoas, criado para cumprir metas 

estabelecidas dentro de parâmetros de custo, tempo e qualidade. De maneira geral 

projetos podem ser definidos como um conjunto de atividades, cujo propósito é 

solucionar um problema e tirar proveito de uma oportunidade. 
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Projetos estratégicos tratam de aplicação dos conhecimentos e talentos 

de pessoas para a coordenação dos recursos humanos, planejamento e 

programação de atividades que envolvem todos os que fazem uma organização. 

São criados para atender às expectativas dos envolvidos no projeto e manutenção 

de um competente equilíbrio das demandas de escopo, tempo, custo, qualidade, 

necessidades e expectativa de cada envolvido. Observa-se que os envolvidos são 

todos os que, de alguma forma, possui interesse no projeto. 

Existem diversas formas de montar projetos. Costa (2007) e Matias-

Pereira (2011) apresentam aspectos de um plano de ação estratégico. Para efeito 

deste estudo consideram-se como elementos prescritivos ou necessários de um 

projeto estratégico os seguintes aspectos: 1) título do projeto; 2) apresentação; 3) 

justificativa; 4) objetivos; 5) resultados a serem atingidos; 6) indicadores; 7) 

metodologia; 8) orçamento; 9) cronograma; e 10) responsável(eis). 

O título de um projeto estratégico deve expressar a que se destina o 

projeto em linguagem clara, concisa e em uma única frase ou expressão. A 

apresentação de um projeto estratégico de ser escrita em linguagem clara, objetiva e 

de maneira que expresse o que se deseja atingir, de que forma se chegará ao 

objetivo. A apresentação deve constar de um ou dois parágrafos com frases claras e 

objetivas (COSTA, 2007; MATIAS-PEREIRA, 2011). 

A justificativa de um projeto estratégico deve conter informações que 

solidifique a necessidade do projeto. Deve expressar o porquê da necessidade do 

projeto. Os objetivos dos projetos estratégicos devem deixar claro os objetivos e as 

metas a serem atingidas. Deve expressar a onde se deseja chegar com o projeto. A 

temporalidade deve estar presente, assim como a significação do projeto (COSTA, 

2007; MATIAS-PEREIRA, 2011). 

Os resultados a serem atingidos pelos projetos estratégicos devem 

expressar quais resultados serão atingidos, porque eles são necessários e aonde 

estes resultados levarão a empresa. Já os indicadores de projetos estratégicos são 

a forma de mensurar se o projeto estratégico está em evolução, qual sua posição 

em relação aos seus objetivos. É a forma de medir o andamento do projeto 

estratégico. Exige acompanhamento sistêmico e constante. 

A metodologia dos projetos estratégicos deve registrar o passo a passo, o 

como fazer, o executar, o acompanhamento dos projetos estratégicos. Deve 

esclarecer como o projeto se concretizará. O orçamento dos projetos estratégicos 
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deve representar o investimento necessário para sua realização. Todo projeto tem a 

necessidade de um investimento necessário. Este investimento pode ser de 

colaboradores, insumos, financeiros, etc. Tudo o que for necessário para a 

realização do mesmo devem constar no orçamento, inclusive o investimento de 

acompanhamento. 

Todo projeto deve conter seu cronograma de atividades. O cronograma 

de atividades de projetos estratégicos deve representar o início, meio e fim, ou seja, 

prazos para ser iniciado, dar andamento e ser finalizado. O cronograma visa 

registrar todas as atividades, e se necessário, as tarefas, que deverão ser realizadas 

para a sua consecução. 

Por fim todo projeto possui um responsável conforme a necessidades. 

Dependendo do projeto pode existir mais de um responsável. O(s) responsável(is) 

pelo(s) projeto(s) estratégico(s) é algo como um “pai”. Este deve ser escolhido em 

função de sua afinidade com as necessidades do projeto, bem como de sua 

disponibilidade. 

Uma vez definido os projetos estratégicos da organização faz–se 

necessário estabelecer critérios para que os mesmos possam ser executados e 

acompanhados. É neste momento que as organizações devem adotar mecanismos 

de priorização de projetos estratégicos. Para efeito deste estudo foi adotada a 

metodologia de classificação de projetos estratégicos de Kaplan e Norton (2009). 

Neste método a organização inicia avaliando as relevâncias e benefícios para a 

estratégia organizacional onde basicamente os passos são: 1) avaliar a relevância 

estratégica; 2) associar o projeto aos objetivos estratégicos e fatores críticos do 

sucesso a fim de determinar o impacto do projeto; e 3) estimar o benefício 

estratégico do projeto. 

Em seguida a organização deve avaliar a demanda de recursos 

necessários a execução dos projetos estratégicos. Neste momento dois passos são 

necessários: 1) avaliar o pessoal necessário em termos de quantidade, 

competências, recursos e duração do projeto; e 2) avaliar os custos em termos de 

investimentos e custos administrativos (KAPLAN; NORTON, 2009). 

Por fim a organização avalia a capacidade organizacional onde três 

passos são executados: 1) avaliação do risco do projeto focando na complexidade, 

riscos de implementação e questões operacionais; 2) exposição dos projetos; e 3) 
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disponibilidade de pessoal e das competências e habilidades necessárias (KAPLAN; 

NORTON, 2009).  

A partir do modelo de Kaplan e Norton (2009) foi desenvolvido 

mecanismo de avaliação onde são atribuídos pontos no tocante a relevância, 

recursos e riscos de cada projeto estratégico. Trata-se de modelo matemático que 

norteia a decisão estratégica pela adoção do projeto. Conforme pontuação de cada 

projeto, a organização tende a definir, matematicamente, qual projeto tem maior ou 

menor prioridade de realização e acompanhamento. A figura 11 esboça o modelo 

matemático para priorização de projetos estratégicos. 

 
Figura 11 – Modelo priorização de projetos estratégicos 

 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Norton e Kaplan (2009) 
 

Para cada aspecto, relevância, recursos e risco, cada projeto é avaliado e 

atribuído nota que tem a escala de 1, 3 e 9. Neste modelo adaptado, é sugerido que 

a avaliação seja realizada por todas as lideranças da organização e a partir das 

avaliações individuais seja realizado cálculo da média. Em termos de relevância 

cada projeto avaliado deve ser indagado o quanto o mesmo é relevante para a 

estratégia. Neste sentido o avaliador atribui nota 1 (um) para o projeto que está mal 

alinhado com a estratégia e/ou possui benefício estratégico pequeno. Atribui nota 3 

(três) para o  projeto alinhado com a estratégia mas que possui benefício estratégico 
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pequeno. E atribui nota 9 (nove) para o projeto que está alinhado com a estratégia e 

possui benefício estratégico grande. 

Quanto aos recursos as lideranças, utilizando a mesma escala, ou seja, 

1,3 e 9, o avaliador registra sua avaliação. Deve atribuir nota 1 (um) para o projeto 

que requer muitos recursos valiosos para implementação e sustentação, nota 3 

(três) para os projetos que requerem alguns recursos para implementação e 

sustentação e nota 9 (nove) para os projetos que requerem poucos recursos para 

implementação e sustentação. Por fim quanto ao risco dos projetos estratégico é 

utilizado a mesma escala de nota onde a nota 1 (um) representa risco alto, nota 3 

(três) epresenta risco médio e nota 9 (nove) representa risco baixo. 

A partir dos resultados de cada avaliação as lideranças estrategicas 

possuem um resultado atribuído a cada projeto. Conforme a melhor pontuação este 

deverá ser o primeiro projeto a ser executado e acompanhado. De maneira similar 

para o segundo e demais projetos. Para efeito deste estudo o autor registra, no 

entanto, que este modelo matemático é uma metodologia que norteia a decisão e 

que não pode ser considerar como único e exclusivo modelo de decisão. A alta 

administração das orgnaizações devem decidir com atenção e cuidado. 
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3 METODOLOGIA 

 

Segundo Castro (2006), é importante definir os procedimentos 

metodológicos objetivando auxiliar na compreensão, em termos mais amplos, não 

apenas do produto da pesquisa, mas do próprio processo de pesquisa. Neste 

capítulo, descrevem-se os procedimentos metodológicos utilizados no presente 

trabalho, especificando o tipo de pesquisa, o universo pesquisado, bem como a 

amostra, as estratégias e instrumentos utilizados durante a coleta de dados. 

Acrescentam-se os critérios e os parâmetros definidos para posterior análise das 

informações colhidas durante a pesquisa. 

Existem diversos tipos de conhecimento, entre eles o conhecimento 

popular, filosófico, religioso e cientifico. Este último se diferencia dos demais por seu 

caráter real, de fato e não valorativo, sem emissão de valores. O estudo científico 

tem sua veracidade ou falsidade conhecidas através da experimentação, indo além 

da razão (LAKATOS, 1991). Para tanto, utiliza mecanismos de pesquisa. Entre os 

diversos mecanismos, a pesquisa cientifica é uma das opções que permite conhecer 

a realidade (MARTINS, 1994 apud GOMIDES, 2002). 

O conhecimento científico proporciona soluções de problemas de ordem 

prática fornecendo e compreendendo explicações sobre o objeto da pesquisa, 

permitindo que seja testado e criticado através de provas empíricas. Como 

anteriormente apresentado, o objetivo desta pesquisa é identificar se as empresas 

de tecnologia da informação do estado do Ceará que utilizam metodologia de 

planejamento estratégico conseguem desenvolvimento e crescimento a partir da 

execução de seus planejamentos estratégicos. Esta tarefa constitui-se de duas 

etapas sendo a primeira a realização de entrevista semiestruturada junto ao 

representante maior de entidade representativa do segmento citado. Nesta 

entrevista, foi possível constatar ou refutar se as empresas do segmento 

efetivamente tendem a executar planejamento estratégico. A segunda parte da 

pesquisa, realizada através questionário composto de questões fechadas, 

autoaplicáveis e disponibilizado aos respondentes através de página publicada em 

web site junto aos representantes das empresas de informática associadas ao 

Instituto Titan. Nesta etapa, foram identificados aspectos tangíveis e intangíveis que 

promovem as empresas quando da execução de seus planejamentos estratégicos. 
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Tanto o método quanto as técnicas de pesquisa devem adequar-se ao 

problema a ser estudado, às hipóteses levantadas, ao tipo de respondentes com que 

se vai trabalhar (MARCONI; LAKATOS, 2010). Neste sentido, para a consecução 

desta pesquisa, foi utilizado questionário composto de blocos de questões, 

caracterizando-se como processo de amostragem não probabilístico do tipo 

intencional. 

Optou-se para a realização deste estudo por uma pesquisa qualitativa e 

descritiva buscando-se identificar o impacto da execução de planejamento 

estratégico em empresas de informática do estado do Ceará. A pesquisa qualitativa 

tem demonstrado uma forma de abordagem de promissora investigação que surgiu 

para estudos antropológicos e sociológicos e que nos últimos anos têm sido utilizada 

para outras áreas como psicologia, educação e administração (GODOY, 1995). 

 

3.1 Tipos de pesquisa 

 

Existem diversos métodos de realizar pesquisa sendo estes classificados 

de acordo com as formas de estudo do objeto e seus objetivos. Entre as pesquisas, 

podem ser citadas: pesquisa bibliográfica, pesquisa descritiva, pesquisa exploratória, 

pesquisa experimental e pesquisa explicativa ou causal, tendo cada uma suas 

peculiaridades distintas (GIL, 1994). Muitas destas classificações utilizam diversas 

variáveis que em função de suas peculiaridades não podem ser utilizadas 

simultaneamente permitido que diferentes classificações possam ser obtidas entre 

os tipos de pesquisas (MATTAR, 1999). 

Segundo Gil (1994, p. 70), as pesquisas de levantamento: 

 
se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento 
se deseja conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações 
a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para em 
seguida, mediante análise quantitativa, obter as conclusões 
correspondentes aos dados coletados.  

 
A presente pesquisa é, portanto, um levantamento ou survey. 

 

3.2 População e amostra de empresas pesquisadas 

 

A realização de uma pesquisa necessita promoção de confronto entre 

evidências, dados e informações coletadas sobre determinado assunto, bem como, 
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o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Trata-se de uma averiguação em 

que, de um lado, está o conhecimento fruto da inquietação, inteligência e atividade 

investigativa do pesquisador e, do outro, conhecimento adquirido por outros autores 

que estudaram o mesmo assunto (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

Existem diversos métodos de execução de planejamento estratégico 

utilizados em vários segmentos de mercado. O presente estudo adotou o cuidado de 

avaliar segmentos diversos e nestes identificar qual método de execução de 

planejamento estratégico. Esta avaliação foi possível a partir de entrevistas com 

pessoas representativas de entidades de vários segmentos. A partir desta avaliação 

foi definido pelo segmento de empresas de informática do estado do Ceará para a 

realização do estudo de execução de planejamento estratégico. 

O cadastro de todas as empresas de informática do estado do Ceará não 

está acessível. A fonte mais segura é o cadastro do Ministério da Fazenda que não 

disponibiliza os dados por questões de sigilo. Muito embora possa ser realizada 

pesquisa junto ao site do Ministério da Fazenda, utilizando palavras-chave para 

identificar empresas de informática, ainda assim, não se obtém quais empresas. 

Mesmo utilizando-se da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e 

buscando-se a palavra "informática", na qual foram encontrados cinquenta códigos 

possíveis da atividade econômica, não há como determinar quantas empresas estão 

cadastradas como sendo do segmento de informática no estado do Ceará.  

Por outro lado, existem instituições associativas do setor de TI. São elas: 

1) Instituto TITAN; 2) Sistema ASSESPRO/SEITAC; e 3) Instituto de Tecnologia da 

Informação e Comunicação – ITIC (antigo Instituto do Software do Ceará – INSOFT).  

Observa-se que as empresas de informática podem estar associadas a mais de uma 

instituição associativista. Na tentativa de obter acesso às empresas de informática 

do estado do Ceará, optou-se pelo Instituto Titan em função de sua característica de 

incorporar em sua dinâmica princípios que buscam conquistar vantagens 

competitivas no mercado mediante relações cooperativas entre empresas (vide 

quadro 7).  

A população de empresas de informática do estado do Ceará não pode 

ser determinada. Por outro lado obteve-se amostra considerável para o presente 

estudo em face da característica da instituição associativista, Instituto Titan. 

A realização de uma pesquisa qualitativa supõe um corte temporal e 

espacial de determinado fenômeno por parte do pesquisador com vistas a definir o 
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campo e a dimensão do trabalho a ser realizado, do território a ser mapeado. O 

trabalho descritivo tem caráter em estudo qualitativo, pois é através do mesmo que 

os dados são coletados (MANNING, 1979). 

Para este estudo, a realização de entrevista com o presidente do Instituto 

Titan (http://www.institutotitan.org.br), Jaime Alex Boscov, realizada em 04/07/2011 

foi de fundamental importância, visto que as empresas de informática do estado do 

Ceará adotam metodologia de planejamento estratégico. Esta conclusão foi possível 

a partir de entrevista semiestruturada, na qual foi identificado que as empresas 

participantes do Instituto Titan, em sua quase totalidade, utilizam metodologia de 

planejamento estratégico. Tendo um segmento de pesquisa definido pela 

possibilidade de estudos, partiu-se para a disponibilidade de acesso ao cadastro de 

empresas associadas à entidade.  

 

3.3 Instituto Titan 

 

Tendo como objetivo geral da pesquisa identificar se as empresas de 

informática do estado do Ceará que utilizam metodologia de planejamento 

estratégico conseguem desenvolvimento e crescimento a partir de execução da 

metodologia faz-se necessário contextualizar o grupo de empresas pesquisadas. 

No estado do Ceará, as universidades, empresas privadas e públicas e 

entidades associativas realizam movimento objetivando desenvolver o setor de 

tecnologia da informação (CONECTI, 2010). No Ceará, existem três instituições 

associativas que congregam as empresas de Tecnologia da Informação. O quadro 7 

(sete) apresenta estas instituições e suas características em termos de aspectos 

mercadológicos: Instituto Titan, Sistema ASSESPRO/SEITAC e ITIC. 

 

Quadro 7 – Instituições associativas do setor de TI do estado do Ceará 
INSTITUIÇÃO CARACTERIZAÇÃO 

Instituto TITAN 
• Incorpora predominantemente em sua dinâmica princípios que 
buscam conquistar vantagens competitivas no mercado mediante 
relações cooperativas entre empresas. 

Sistema ASSESPRO / 
SEITAC 

• Possui caráter sindical-patronal, sujeito à intensa influência de 
caráter regulatório trabalhista.  

• Possui como objetivo fortalecer as empresas associadas através da 
defesa dos seus interesses frente aos stakeholders. 

  
Instituto de Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação – ITIC 

• Envolve o Programa para Promoção da Excelência do Software 
Brasileiro–SOFTEX, Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado 
do Ceará, institutos de pesquisa, universidades e várias empresas 
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INSTITUIÇÃO CARACTERIZAÇÃO 
(antigo Instituto do 
Software do Ceará – 
INSOFT) 

do setor. 
• Assume o papel de gerador de oportunidades por meio de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D), instrumentos como a Lei de 
Informática, editais FINEP. 

• Incubadora de empresas. 
Fonte: Adaptado pelo autor a partir de Galindo (2008) 

 

Em função das características de cada entidade associativa, o Instituto 

Titan apresenta-se como a entidade mais próxima do objetivo da pesquisa, em face 

de sua característica de atuação no mercado na busca vantagens competitivas. De 

maneira geral, as empresas participantes do Instituto Titan procuram desenvolver 

competências e estratégias que as tornem competitivas mercadologicamente. Este 

propósito pode ser percebido na missão da entidade: “Contribuir para o 

desenvolvimento do setor de Tecnologia da Informação e Comunicação do Ceará, 

por meio de investimentos, sinergia entre os seus agentes, inovação tecnológica, 

visando à geração de emprego e renda” (INSTITUTO TITAN, 2011). 

O Instituto Titan é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 

criado por empresas cearenses da área de Tecnologia da Informação e 

Telecomunicações para promover o desenvolvimento do setor, fundado em 15 de 

Setembro de 2003. A entidade é dotada de autonomia financeira e administrativa, e 

possui caráter científico, tecnológico, educacional e de gestão (INSTITUTO TITAN, 

2011). 

A partir da análise das características das entidades associativas do 

estado do Ceará, na qual o Instituto Titan é a entidade que mais se aproxima do 

objetivo da pesquisa, buscou-se identificar se as empresas que fazem parte da 

referida entidade efetivamente executam planejamento estratégico. Visando obter a 

informação de maneira precisa, foi mantido contato com o Instituto Titan na tentativa 

de entrevistar seu presidente. 

Em 04/07/2011, foi realizada reunião com o presidente do Instituto Titan 

(http://www.institutotitan.org.br), Jaime Alex Boscov, em que, através de entrevista 

semiestruturada, foi identificado que as empresas participantes do Instituto Titan em 

sua quase totalidade utilizam metodologia de planejamento estratégico. Esta 

constatação foi realizada durante a entrevista abordando diversos aspectos da 

execução de planejamento estratégico tais como a construção de peças 

estratégicas, definição de objetos e metas estratégicos, projetos e indicadores 

estratégicos. Na oportunidade foram também abordadas questões como 
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periodicidade de execução de planejamento estratégico, retornos das empresas que 

adotam planejamento estratégico versus as empresas que não executam, resultados 

que as empresas que adotam planejamento estratégico obtiveram, análise de micro 

e macro ambientes, fatores críticos de sucesso, competências essenciais, aspectos 

de desenvolvimento e crescimento das empresas pertencente ao quadro de 

associados do Instituto Titan. 

Um aspecto considerado relevante para a pesquisa foi a avaliação de 

quanto as empresas participantes do Instituto Titan efetivamente executam seus 

planejamento estratégicos e quais seus resultados. O presidente da entidade 

registrou que embora tenha conhecimento que as empresas participantes executem 

planejamento estratégico, não tem como informar o quanto estas empresas 

executam seus planejamentos estratégicos, nem tão pouco os resultados obtidos. 

Estas informações são consideradas confidenciais e não acessíveis. 

Ainda durante a reunião, foi avaliada a possibilidade das empresas 

disponibilizarem informações quantitativas que permitam definir o quanto a execução 

de planejamento estratégico permitiu seu desenvolvimento e crescimento. Estas 

informações estariam ligadas diretamente à variação de vendas, lucro, faturamento, 

dividendos entre outros aspectos quantitativos. O presidente da instituição 

expressou que nenhuma empresa possui capital aberto, portanto seus resultados 

operacionais e financeiros não são públicos. Alertou ainda que as empresas, embora 

sejam participantes do Instituto Titan, são também concorrentes no mesmo 

segmento de mercado. Em função disto, há grande restrição em divulgar resultados 

que possam ser mensurados fora das organizações. 

A partir da entrevista semiestrutura junto ao presidente da entidade, 

definiu-se que a pesquisa seria realizada utilizando método Survey, através de web 

site na Internet. Definiu-se, ainda, que a comunicação com os associados da 

entidade ocorreria via e-mail enviado a todos os associados originado da 

Presidência da entidade, como forma de obter o máximo de retorno possível.  

Tendo o site da instituição o registro das empresas participantes, foi 

elaborado quadro descritivo no qual as empresas foram elencadas. Durante a 

reunião foi possível identificar quais empresas participantes do Instituto Titan que já 

executaram alguma metodologia de planejamento estratégico. Esta informação 

somente foi possível em função da proximidade que o presidente da instituição 

possui junto às empresas. Por outro lado, na realização da pesquisa junto às 
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empresas, foi possível confirmar se as empresas participantes do Instituto Titan 

executam metodologia de planejamento estratégico. 

A informação fundamental para a entrevista com o presidente do Instituto 

Titan é que, além da característica do Instituto Titan em incorporar princípios que 

buscam conquistar vantagens competitivas no mercado, as empresas participantes 

executam planejamento estratégico.  

Para entender o perfil das empresas participantes do Instituto Titan foram 

pesquisadas  suas atividades e características. O quadro 8 (oito), a seguir 

apresentado, demonstra quais são estas empresas, suas principais atividades e 

suas características operacionais. 

 

Quadro 8 – Empresas associadas ao Instituto Titan 
EMPRESA ATIVIDADE CARACTERÍSTICAS 

Aspec 
Software para setor 
público. 

Empresa que desenvolve e comercializa software 
para a administração pública contendo as 
funcionalidade de plano plurianual, orçamento, 
contabilidade, tesouraria, licitações, compras, 
almoxarifado, patrimônio e doações. 
Os produtos e serviços da empresa envolvem:  

� Sistema de gestão pública; 
� Arrendamento e manutenção de sistemas de 
informática; 

� Treinamento dos funcionários de prefeitura; 
� Consultoria e assessoria na área de 
administração pública; 

� Serviços de processamento de dados; 
� Consultoria na área de internet para a 
Administração Pública. 

Domínio 
Informática 

Fornecedor de soluções 
integradas, terceirização 
de tecnologia da 
informação e comunicação 
e outsourcing para 
segmento de 
informática,suporte técnico 
e help-desk. 

Empresa que desenvolve sistemas, realiza suporte 
técnico em equipamentos. Também realiza 
consultoria e treinamento em Informática. Seus 
serviços são: 

� Terceirização (Outsourcing) 
� Fábrica de Software 
� E–Commerce 
� Treinamento 
� Recrutamento e Seleção de Pessoal 

DPM 
Engenharia/TS
N 

Desenvolvimento, projeto e 
manutenção de sistemas 
de automação. 

Empresa de pesquisa, elaboração de projetos e 
desenvolvimento de sistemas de automação para 
as áreas de recursos hídricos, automação industrial 
e predial.  
Soluções para recursos hídricos: 

� Automação de adutoras. 
� Sistema de distribuição de água e 
esgotamento sanitário. 

� Telemetria e tele controle. 
� Perímetros de irrigação. 

Soluções para automação industrial: 
� Usina de biodiesel. 
� Área biocontida. 
� Laboratório. 
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EMPRESA ATIVIDADE CARACTERÍSTICAS 
� Estufa de secagem de transformadores. 
� Bancadas de calibração. 
� Controle de umidade e temperatura. 
� Soluções para automação predial: Centro 
cultural. Edifícios residenciais e Edifícios 
comerciais. 

Fluxus 

Desenvolvimento e 
implantação de software 
para gestão de pessoas e 
representante do ERP SAP 

Empresa que desenvolve software para gestão de 
pessoas (departamento de pessoal, controle de 
frequência e recursos humanos). A empresa 
também é SAP Channel Partner (parceiro de canal 
SAP) onde comercializa, implanta e dá suporte ao 
SAP Business One, solução de ERP da SAP, 
empresa alemã de software de gestão empresarial. 
Seus produtos e serviços envolvem: 

� SAP Business One – Software SAP para 
Gestão Empresarial (ERP) em pequenas e 
médias empresas com recursos de CRM e BI 
para as áreas Industrial,  

� Consultoria para implantação ERP SAP – 
Metodologia SAP para levantamento de 
requisitos, implantação, customização, 
treinamento e suporte ao SAP 

� Softwares para Gestão de Pessoas –
recrutamento & seleção, treinamento, 
desenvolvimento, gestão por competências, 
medicina & segurança do trabalho, folha de 
pagamento, gestão de benefícios, controle de 
frequência e administração do contencioso 
trabalhista.  

� Projetos para controle de acesso de pessoas 
e ponto eletrônico  

� Equipamentos, softwares e consultoria em 
soluções prontas ou customizadas para ponto 
e acesso. 

Fortes 
Informática 

Desenvolvimento de 
soluções em tecnologia da 
informação. 

Empresa de desenvolvimento de soluções em 
tecnologia da informação, tais como: 

� Softwares contábeis. 
� Softwares financeiros. 
� Softwares corporativos. 
� Soluções de Internet. 
� Soluções LINUX. 

Fotosensores 
Fiscalização eletrônica de 
infrações cometidas em 
semáforos. 

Empresa de desenvolvimento de soluções para 
fiscalização eletrônica de trânsito. Seus produtos 
são: 

� Radar fixo. 
� Radar móvel. 
� Monitoramento via web. 
� Sistema de gestão de infrações. 
� Sistema de auxilio a emergências no trânsito. 
� Sistema de otimização de rota para 
emergências do trânsito. 

Ivia 

Especializada em 
tecnologia de software e 
serviços, desenvolve 
soluções para internet, e 
dispõe de serviços técnicos 
em informática e 
capacitação. 
 

Empresa de desenvolvimento de soluções 
customizadas envolvendo: 

� Outsourcing. 
� Fábrica de Software. 

 



79 
 

EMPRESA ATIVIDADE CARACTERÍSTICAS 

Lanlink 

Desenvolvimento de 
soluções em infraestrutura 
de TI, educação e 
capacitação. 

Empresa de desenvolvimento de soluções de 
infraestrutura de tecnologia da informação, 
educação e capacitação. Seus principais produtos 
são: 

� Diagnóstico da infraestrutura de TI. 
� Gerenciamento de backup. 
� Analisador web (informações sobre acesso à 
internet). 

� Alta disponibilidade (banco de dados). 
� Treinamento e certificação (Microsoft, Cisco, 
Avaya, IBM, Computer Associates e 
Symantec) 

� Licenciamento de software. 

Max Imaging 
Editoração eletrônica de 
documentos. 

Empresa do segmento de Gestão Eletrônica de 
Documentos – GED. 

Núcleo 
Informática 

Soluções de tecnologia da 
informação e comunicação. 

Empresa que fornece equipamentos como 
servidores, videomonitoramento, cabeamento 
estruturado, redes de voz, dados e imagem, 
conectividade IP e rede wireless. 

Secrel 

Assessoria e terceirização 
de serviços contábeis, 
fiscais e societários. 
 

Empresa que fornece assessoria e terceirização de 
serviços contábeis, fiscais e societários através de 
desenvolvimento e fornecimento de software para 
empresas e entidades públicas. 
Sua área de atuação é: 

� Empresas comerciais de varejo de pequeno, 
médio e grande porte. 

� Sistemas administrativos e financeiros para 
empresas de qualquer ramo e porte. 

� Gestão do conhecimento para empresas e 
organizações públicas. 

Set 
Teleinformátic
a 

Integradora de soluções de 
comunicação de voz, 
dados e imagem. 

Empresa de fornecimento de equipamentos para 
integração de comunicação de voz, dados e 
imagem de empresa e que executao projeto, 
comercializa equipamentos, faz implantação e 
suporte técnico dos produtos que disponibiliza. 

Softium 

Desenvolve e implanta 
softwares e equipamentos 
para contact centers, CRM 
e integração com telefonia 
– IP. 

Empresa que desenvolve e disponibiliza solução 
para relacionamento com clientes. Seus serviços 
atende: 

� Operações de callcenter ativo e receptivo. 
� SAC. 
� Cobrança. 
� Televendas ativa e receptiva. 
� Service deske ações variadas de CRM. 
� Marketing receptivo e ativo. 
� Discador preditivo. 
� Gerenciamento de e-mails 
� Atendimento on-line. 
� SMS. 
� Gestão de campanhas de marketing. 
� Atendimento eletrônico. 

TInvest 
Consultoria, pesquisa, 
desenvolvimento e 
inovação tecnológica. 

Empresa que atua com consultoria, pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica visando 
captar recursos para projetos e soluções 
inovadoras. 
Seus produtos são: 

� Gestão do conhecimento. 
� Educação a distância. 
� Realidade aumentada 
� Business Intelligence (BI). 
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EMPRESA ATIVIDADE CARACTERÍSTICAS 
� Gestão de indicadores. 
� Processos produtivos. 

TOTVS 
Software de gestão 
empresarial 

Empresa de desenvolvimento, comercialização, 
implantação e suporte em software de gestão 
empresarial ERP TOTVS. A empresa também atua 
com consultoria tecnológica.  

UNUM 
Software de gestão 
empresarial 

Empresa de desenvolvimento, comercialização, 
implantação e suporte em software de gestão 
empresarial ERP UNUM. 
A empresa também realiza desenvolvimento de 
processos específicos para as necessidades dos 
clientes, bem como hospedagem do seu ERP em 
seu data center. 

VTI 
Consultoria, 
desenvolvimento, 
integração e outsourcing. 

Empresa de consultoria, desenvolvimento, 
integração e outsourcing que realiza suas 
atividades através de gerenciamento de projetos e 
soluções na área da tecnologia da informação e 
comunicação. 

Fonte: Adaptado pelo autor a partir de pesquisa realizada no site do Instituto Titan 
(http://www.institutotitan.org.br/). Acesso em: 27 dez. 2011 

 

Registre-se que as empresas mencionadas no quadro 8 são do segmento 

de informática associadas ao Instituto Titan e que, a partir de entrevista semi 

estruturada com o presidente da entidade, este informou acreditar que executam 

planejamento estratégico, sendo, portanto, objeto de estudo da pesquisa. Destaque-

se ainda que as empresas associadas ao Sistema ASSESPRO/SEITAC e a ITIC 

também podem estar associadas ao Instituto Titan. Destaque-se também que a 

característica mercadológica das empresas associadas ao Instituto Titan possuem 

aspecto de que estas organizações podem vir a executar planejamento estratégico, 

objeto de estudo desta pesquisa. 

 

3.4 Coleta de dados 

 

A coleta de dados é o momento da pesquisa na qual se utilizam os 

instrumentos elaborados para tal fim, bem como, técnicas selecionadas objetivando 

reunir dados necessários para responder ao problema da pesquisa (MARCONI; 

LAKATOS, 2010). Geralmente, a pesquisa trabalha com grandes amostras que 

sejam representativas utilizando-se vários métodos de coletas de dados como 

entrevistas pessoais, entrevista por telefone, questionários pessoais, questionários 

por correios, questionários através de web site e observações. Basicamente existem 

duas maneiras de obtenção de informações: a) fazendo perguntas; e b) fazendo os 

indivíduos responderem a estímulos estruturados.  
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Os questionários podem ser de dois tipos: autoaplicáveis e aplicados pelo 

pesquisador. Os questionários autoaplicáveis são utilizados para que o respondente 

fique só frente aos questionários para respondê-lo. Os questionários aplicados pelos 

pesquisadores exigem a presença dos mesmos a fim de, ao efetuar as indagações, 

seja feito o registro (MALHOTRA, 2006).  

Questionários fechados, utilizados em pesquisas quantitativas descritivas, 

são exemplos de estímulos estruturados, visto que estimulam resposta dos 

pesquisados, mesmo sem a presença do pesquisador. Muitos indivíduos optam ou 

preferem preencher questionários apresentado em telas de computador do que 

responder a entrevistas presenciais. 

Em se tratando de pesquisa de grande abrangência, em termos 

geográficos e de informações a serem coletadas, entre as empresas de informática 

do estado do Ceará, que exigiria grande esforço de pesquisa para aplicar 

questionários pelo pesquisador, além de consumo de tempo e recursos financeiros 

não disponíveis, optou-se por questionário de questões fechados aplicada através 

de divulgação por e-mail com link para web site disponibilizado via internet aos 

proprietários e diretores representantes das empresas associadas ao Instituto Titan. 

Uma vez disponibilizada a pesquisa através de web site, o pesquisador 

enviou ao presidente do Instituto Titan e-mail para encaminhamento aos 

representantes das empresas associadas à instituição. O e-mail elaborado pelo 

pesquisador é um convite aos associados do Instituto Titan a participarem da 

pesquisa. Basicamente, o presidente do Instituto Titan precisou encaminhar o e-mail 

preparado pelo pesquisador aos associados da entidade.  

Com vistas a obter o máximo de participação, e tendo o pesquisador 

contato com representantes das empresas associadas ao Instituto Titan, este entrou 

em contato com os mesmos, via telefone, sugerido entrevista presencial, na qual o 

pesquisador, munido de formulário de pesquisa on-line, registraria as respostas dos 

entrevistados. No entanto, nenhum representante das empresas contatadas se 

dispôs a receber o pesquisador informando indisponibilidade de agendas motivada 

por compromissos com seus clientes e negócios a realizar. 

A ferramenta de edição e publicação do formulário de pesquisa é 

fornecida pela Survey Monkey, empresa de ferramenta de questionários on-line, 

disponibilizada através do web site www.surveymonkey.com. A ferramenta permite a 

edição do formulário diretamente no web site criado exclusivamente para a 
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pesquisa. A ferramenta também permite que diferentes respondentes possam 

acessar o mesmo formulário. 

 

3.5 Instrumento de pesquisa 

 

O instrumento de pesquisa está dividido em quatro blocos de perguntas 

no qual é possível visualizar a relação entre o objetivo de cada bloco com as 

respectivas assertivas e a escala de medida utilizada para cada quesito. O quadro 9 

apresenta a relação entre o objetivo de cada bloco de quesitos, as assertivas e suas 

respectivas escalas de medição ou possibilidades de respostas. Também apresenta 

breve descrição de cada bloco. O questionário está apresentado no Apêndice A do 

presente estudo. 

 

Quadro 9 – Relação entre os blocos de perguntas, objetivos, quesitos, escala e descrição de cada 
bloco 
BLOCO OBJETIVO QUESITOS ESCALA DESCRIÇÃO 

1 
Identificação dos 
respondentes 

Quesitos 1 e 5 Nominal 
Identificação e caracterização do 
respondente. 

2 
Caracterização 
das empresas 
respondentes 

Quesitos 6 a 9 Nominal 

Permite identificar a data de 
fundação da empresa, seu 
tamanho em termos de 
faturamento, funcionários e tipo de 
produto/serviço que 
comercializa/representa. 

3 
Execução de 
planejamento 
estratégico 

Quesitos de 10 
a 19 

Nominal 

Permite identificar a importância do 
planejamento estratégico da 
empresa, quem desenvolveu ou 
implantou, época do ano em que é 
avaliado, seu horizonte de tempo, 
pessoas envolvidas, treinamentos, 
quantidade de colaboradores, 
tempo investido e como é 
percebido. 

4 
Caracterização 
do planejamento 
estratégico 

Quesitos 20 a 
52 

Nominal 
Permite avaliar características e 
aspectos da execução do 
planejamento estratégico. 

Fonte: Elaboração do autor 
 

A partir do quadro 9, observa-se que o primeiro bloco trata da 

identificação do respondente, em que este informaria o cargo que ocupa na 

empresa, seu nome e e-mail. O segundo bloco de questões contém quesitos que 

tratam de caracterizar as empresas respondentes. O terceiro bloco de questões 

contém quesitos que tratam da execução do planejamento estratégico. Por fim, no 
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quarto e último bloco, os respondentes encontraram quesitos que abordam a 

caracterização do planejamento estratégico. 

Tendo sido disponibilizado o formulário em formato eletrônico publicado 

em web site da internet através do link https://www.surveymonkey.com/s/9QWH2KW 

foi criado pequeno texto contendo mensagem ao respondente, como forma de 

incentivá-lo a concluir a pesquisa. No quadro 10, são apresentadas as frases de 

incentivo e os blocos de perguntas. 

 

Quadro 10 – Relação entre os blocos de perguntas, objetivos, quesitos e frases de incentivo 
BLOCO OBJETIVO FRASE DE INCENTIVO 

1 
Identificação dos 
respondentes 

São apenas cinco perguntas sobre você. 

2 
Caracterização das 
empresas respondentes 

Quatro rápidas perguntas que caracterizam sua empresa. 

3 
Execução de 
planejamento estratégico 

Esta é a penúltima etapa de nossa pesquisa. Rapidamente 
teremos concluído. 

4 
Caracterização do 
planejamento estratégico 

Esta é a última etapa. Em apenas alguns minutos toda a 
pesquisa estará concluída. Obrigado por sua gentileza. Em 
breve estaremos disponibilizando a tabulação dos dados 
estatísticos, preservando INTEGRALMENTE a identificação 
da empresa e do respondente. 

Fonte: Elaboração do autor 
 

Registre-se que, a fim de evitar que a pesquisa fosse abandonada no 

decorrer das respostas, foi desenvolvido mecanismo eletrônico de continuidade, 

apresentando o percentual de andamento da pesquisa. Ao final de cada bloco de 

perguntas, o respondente clica no botão "Próximo" acessando o bloco seguinte. 

 

3.6 Pré-teste do instrumento de pesquisa 

 

Segundo Malhotra (2008), um pré-teste refere-se a um teste do formulário 

de pesquisa em uma pequena amostra de entrevistados objetivando identificar e 

eliminar possíveis problemas. Na busca de obter informações seguras na aplicação 

do instrumento de coleta de dados, foram selecionados executivos de duas 

empresas de tecnologia da informação com sede no estado de São Paulo. O 

procedimento de solicitação de pré-teste partiu diretamente do pesquisador, 

evitando envolver o presidente do Instituto Titan e garantindo que as respostas 

obtidas possam ser utilizadas apenas no pré-teste. 

Na etapa de realização de pré-teste, foi procurado identificar se as 

questões da pesquisa facilitariam aos pesquisados respostas seguras, evitando-se 



84 
 

viés nas respostas. Durante esta fase, foi identificada a necessidade de algumas 

questões serem reformuladas, melhorando suas respectivas redações. Outro 

aspecto avaliado foi se a sequencia de questões permite encadeamento de idéias 

que facilitem aos respondentes fornecerem respostas claras. Foi necessário 

reordenar questões para gerar maior coesão entre as mesmas. 

Ainda nesta etapa, foi avaliado se a quantidade de questões a serem 

respondidas dificultaria a participação dos respondentes fazendo com que 

abandonassem a pesquisa, diminuindo o retorno das respostas da mesma ao 

pesquisador. Algumas questões foram refeitas de maneira a obter respostas e que 

não permitisse aos respondentes abandonarem a pesquisa. Também foi adotado 

procedimento que impede que os respondentes abandonar o formulário ou não 

responder todas as questões, exceto se os mesmos resolvessem fechar o Browser 

(navegador). 

Somente após a realização do pré-teste e dos ajustes necessários foi 

enviado ao presidente do Instituto Titan e-mail a ser encaminhado aos dirigentes de 

empresas associadas à referida entidade. Com isso, o pesquisador esperou garantir 

segurança dos dados e do instrumento de pesquisa. 

 

3.7 Tratamento dos dados 

 

A partir das respostas registradas no instrumento de pesquisa se faz 

necessário realizar o tratamento dos dados e buscar informações que confirmem ou 

refutem as hipóteses levantadas neste estudo. Para tanto, foi utilizada como forma 

de tratar os dados estatística descritiva na qual a principal função é coletar, 

organizar e descrever os dados. O método descritivo objetiva proporcionar 

informações compiladas dos dados existentes e presentes nos elementos da 

amostra. Basicamente, utiliza-se distribuição de frequência objetivando obter 

contagem de respostas associadas a diferentes valores de cada quesito, de modo a 

conhecer o perfil das empresas respondentes. 

Tendo o formulário de pesquisa questões que visam confirmar ou refutar 

os quesitos expostos, foi adotado cuidado de comparar questões que versam sobre 

o mesmo assunto, porém abordadas de maneira diferente na pesquisa. Com isto, a 

pesquisa poderá encontrar incongruências nas respostas, nas quais, em 

determinado momento, o respondente assinala itens que podem ou não serem 
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confirmados posteriormente em outras questões. Este tipo de cuidado foi chamado 

de pontos de controle e avaliação de congruência. 

No próximo capítulo, inicia-se a análise dos resultados da pesquisa 

dividida em seções. Sendo pesquisa qualitativa e descritiva, as seções abordaram, 

além da forma como as empresas foram contatadas, os blocos de identificação dos 

respondentes, de caracterização das empresas, sobre a execução de planejamento 

estratégico e sobre a caracterização da metodologia. Por fim, serão abordados os 

pontos de controle e avaliação de congruências. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Gil (2002) aborda a necessidade de que um projeto de pesquisa deve 

apresentar informações e registros acerca de seu cronograma de execução. 

Segundo o autor, caso o pesquisador não defina claramente o cronograma, corre o 

risco de não ter controle de seu projeto. Uma vez estabelecido o cronograma de 

atividades, foram realizados os passos do mesmo. Dentre os passos necessários, a 

análise de resultados é o cerne da pesquisa. Segue-se a análise com registros 

gráficos e descritivos da pesquisa. As análises foram divididas em blocos com vistas 

ao acompanhamento da pesquisa realizada e a facilitar o seu entendimento. Os 

blocos estão a seguir apresentados: identificação dos respondentes, caracterização 

das empresas, execução de planejamento estratégico, caracterização da 

metodologia e pontos de controle e avaliação de congruências. 

O total de organizações associadas ao Instituto Titan é de dezessete 

empresas. Destas, em três não foi possível qualquer contato com 

donos/proprietários, seja através de envio de e-mail ou de ligação telefônica com a 

empresa. Com isto, do total de dezessete empresas associadas ao Instituto Titan, 

apenas catorze efetivamente sinalizaram o recebimento do formulário de pesquisa e 

onze responderam a pesquisa. Considerando-se esta quantidade o percentual de 

empresas respondentes é de 78,57%, com uma abstenção de 21,43%.  

 

4.1 Bloco de identificação dos respondentes 

 

Tendo a pesquisa o objetivo geral de identificar se as empresas de 

informática do estado do Ceará que utilizam metodologia de planejamento 

estratégico conseguem desenvolvimento e crescimento a partir de execução da 

metodologia, esta necessariamente deveria ser respondida pelos donos/proprietários 

das empresas. O primeiro bloco de perguntas visa identificar e caracterizar os 

respondentes. Através de cinco perguntas o objetivo foi atingido. Indagou-se sobre o 

nome da empresa com vistas a identificar quais empresas responderam à pesquisa. 

Indagou-se também o nome do respondente e seu e-mail com vistas a possibilitar 

contato visando sanar qualquer dúvida ou necessidade adicional da pesquisa, bem 

como, visando disponibilizar dados estatísticos dos resultados colhidos e analisados. 
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Em seguida, indagou-se qual o cargo do respondente dentro da empresa. O 

quadro11 registra os cargos e os respectivos percentuais encontrados. 

 

Quadro 11 – Cargos dos respondentes 
CARGOS % 

Proprietário/Dono 81,8% 
Presidente 9,1% 
Diretor 0,0% 
Gerente 9,1% 
Coordenador 0,0% 
Outro (especifique) 0,0% 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Buscando-se caracterizar o respondente, o mesmo foi indagado sobre 

sua escolaridade. Tendo as opções de superior incompleto, superior completo, 

especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado o quadro 12 a seguir 

apresenta os resultados colhidos na pesquisa. 

 

Quadro 12 – Escolaridade dos respondentes 
ESCOLARIDADE % 

Superior incompleto 0,00% 
Superior completo 36,40% 
Especialização 63,60% 
Mestrado 0,00% 
Doutorado 0,00% 
Pós-doutorado 0,00% 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Por fim, buscando-se perceber o quanto o respondente conhece da 

cultura da empresa foi indagado sobre quanto tempo está atuando na empresa. 

Tendo as opções de menos de 1 ano, de 1 a 2 anos, de 3 a 5 anos, de 6 a 7 anos, 

de 8 a 10 anos e mais de 10 anos, todos os respondentes informaram que estavam 

há mais de 10 anos na empresa. Esta informação permite avaliar que todos os 

respondentes conhecem a empresa e seus aspectos culturais por estar atuando nas 

mesmas a mais de uma década. Caso um respondente tivesse pouco tempo de 

casa poderia incorrer em respostas que o mesmo acharia ser verdadeira enquanto 

um respondente com mais de dez anos de empresa responderia com base na sua 

vivência na mesma. 

Outro aspecto a se considerar é que 81,80% dos respondentes são 

Proprietários/Donos e que destes, 63,60% são especialistas. Não foi objeto de 
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pesquisa avaliar se as especialidades dos proprietários/donos estão diretamente 

ligadas à área de informática. 

Ao término do bloco de perguntas referentes à identificação dos 

respondentes, seguem as perguntas e respostas obtidas, assim como as análises do 

bloco de caracterização das empresas respondentes. 

 

4.2 Bloco de caracterização das empresas respondentes 

 

Este bloco destina-se ao registro de quatro perguntas que permitem 

caracterizar as empresas respondentes. A primeira pergunta deste bloco, sendo a 

sexta pergunta da pesquisa, indaga a data de fundação da empresa. Constata-se 

que todas as empresas possuem mais de uma década de existência, estando, 

portanto, além do limite estudado pelo SEBRAE (2007) de que apenas 40% das 

micro e pequenas empresas chegam ao quinto ano de operação. O quadro 13 

abaixo registra o ano de fundação das empresas, o tempo de existência das 

mesmas, a quantidade de empresas em função do ano de fundação e o percentual 

de empresas por ano de fundação. 

 

Quadro 13 – Tempo de existência das empresas e quantidade de empresas existentes em cada 
tempo/ano 

ANO DE FUNDAÇÃO TEMPO EM ANOS QUANTIDADE % 
1988 24 2 18,18% 
1989 23 3 27,27% 
1990 22 1 9,09% 
1994 18 1 9,09% 
1996 16 2 18,18% 
1997 15 2 18,18% 

Fonte: Elaboração do autor 
 

Outro aspecto a ser observado é que, enquanto as empresas foram 

fundadas há mais de uma década, os respondentes estão nas empresas há mais de 

10 anos. A pesquisa sugere que os respondentes conhecem a cultura existente na 

organização e que suas respostas são embasadas na realidade das empresas e não 

em aspectos especulativos. Os dados da pesquisa permitem sustentar que as 

informações disponibilizadas são as mais próximas possíveis da realidade das 

empresas pesquisadas. 

Segue a pesquisa indagando da escala de faturamento da empresa. 

Observa-se que inexiste no Instituto Titan empresas que faturem acima de 



89 
 

R$100.000.000,00 (cem milhões). Do total de onze empresas respondentes, duas 

estão na faixa de até R$3.600.000,00, duas estão na faixa entre de R$3.600.000,00 

e R$10.000.000,00, seis estão na faixa entre R$10.000.000,00 e R$50.000.000,00 e 

apenas uma empresa fatura entre R$50.000.000,00 e R$100.000.000,00.  

Além do faturamento, o segundo bloco do questionário indagou sobre a 

quantidade de colaboradores existentes nas organizações. Constatou-se que 

nenhuma empresa tem menos do que 30 colaboradores, assim como nenhuma tem 

acima de 500 colaboradores. Foi constatado que 36,40% das empresas 

respondentes têm entre 30 e 50 colaboradores e que este mesmo percentual 

representa entre 50 e 100 colaboradores. Constatou-se também que 18,20% das 

empresas possuem entre 100 e 200 colaboradores e que 9,10% possui entre 200 e 

500 colaboradores. O gráfico 1 apresenta a escala de quantidade de colaboradores 

existente nas empresas respondentes à pesquisa e os resultados encontrados. 

 

Gráfico 1 – Escala de quantidade de colaboradores na empresa 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A partir dos dados observa-se que, enquanto 54,50% das empresas 

faturam acima de R$10.000.000,00 e até R$50.000.000,00 ao ano, 36,40% destas 

empresas possuem acima de 30 e até 50 colaboradores. Este mesmo percentual foi 
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atingido para empresas que tem acima de 50 e até 100 colaboradores. Pode-se 

observar que 72,80% das empresas têm entre 30 e 100 funcionários e 54,50% 

faturam entre R$10.000.000,00 e R$50.000.000,00. O faturamento destas empresas 

por funcionário, ou seja, o faturamento per capita, levando-se em conta os extremos 

mínimos e máximos, é de R$333.333,33 e R$500.000,00 ao ano. Embora não seja 

objeto de estudo desta pesquisa, há de se considerar avaliação de faturamento per 

capita em estudo futuros. 

Sendo todas as empresas pesquisadas do segmento de informática 

localizada no estado do Ceará, foi indagado aos respondentes qual o produto e/ou 

serviço mais representativo da empresa, ou seja, que melhor caracteriza a empresa. 

De um total de 20 produtos/serviços possíveis, foi constatado que o segmento 

possui 8. Foi ainda acrescida a opção de "Outros produtos/serviços". As respostas 

registradas na opção "Outros produtos/serviços", após analisadas, estavam entre os 

8 segmentos possíveis e que foram citados anteriormente. O quadro 14 a seguir 

apresenta os resultados da pesquisa. 

 

Quadro 14 – Produtos ou serviço mais representativo da empresa 
PRODUTOS OU SERVIÇO MAIS REPRESENTATIVO DA EMPRESA % 

Automação comercial 7,14% 
CRM 7,14% 
Desenvolvimento de sistemas específicos 7,14% 
ERP 21,43% 
Fábrica de software 7,14% 
Fiscalização eletrônica 7,14% 
Softwares contábeis 14,29% 
Suporte técnico de redes 7,14% 
Outros 21,43% 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Ao realizar a caracterização das empresas respondentes a pesquisa 

segue com perguntas sobre a execução de planejamento estratégico. A próxima 

seção registra as perguntas e respostas obtidas, assim como as análises das 

mesmas. 

 

4.3 Bloco sobre execução de planejamento estratégico 

 

A penúltima etapa do questionário foi realizada através do bloco 

destinado ao registro de perguntas que permitem identificar aspectos da execução 
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do planejamento estratégico nas organizações participantes do Instituto Titan. Esta 

etapa tem o total de dez questões que procuraram identificar a importância do 

planejamento estratégico da empresa, quem desenvolveu ou implantou, época do 

ano em que é avaliado, seu horizonte de tempo, pessoas envolvidas, treinamentos, 

quantidade de colaboradores envolvidos, tempo utilizado e como o planejamento 

estratégico é percebido. 

A primeira questão deste bloco indaga qual a importância do 

planejamento estratégico para as empresas associadas do Instituto Titan. A partir 

das respostas, observou-se que 81,80% das empresas consideram como de alta 

importância o planejamento estratégico e 9,10% como média importância. O mesmo 

percentual foi encontrado para baixa importância. As respostas permitem avaliar que 

todas as empresas atribuem importância ao planejamento estratégico. Em função 

disto pode-se avaliar que estas empresas executam planejamento estratégico por 

permitir expectativa de seu desenvolvimento e crescimento.  

Outro aspecto do planejamento estratégico que foi avaliado, entre as 

empresas participantes da pesquisa, foi sobre quem desenvolveu ou implantou a 

metodologia de planejamento estratégico. Foi indagado aos respondentes se a 

implantação/desenvolvimento do planejamento estratégico em suas empresas foi 

realizado pela equipe da própria empresa, por equipe contratada, por empresa de 

consultoria ou ainda, se a empresa não desenvolveu planejamento estratégico. 

Constatou-se que 45,50% das empresas desenvolveram/implantaram metodologia 

de planejamento estratégico com equipe própria da empresa. O mesmo percentual 

foi atribuído à empresa de consultoria contratada para tal finalidade, e 9,10% informa 

que não desenvolveu planejamento estratégico. Nenhum respondente informou que 

teve equipe contratada. 

Importante observar que, a partir da entrevista semiestrutura, realizada 

com o presidente do Instituto Titan, avaliou-se que as empresas participantes da 

entidade, em sua quase totalidade, utilizam metodologia de planejamento 

estratégico. Através dos dados obtidos sobre quem desenvolveu ou implantou 

metodologia de planejamento estratégico, a pesquisa permite afirmar que 91% das 

empresas pesquisadas executou metodologia de planejamento estratégico. Este 

percentual é um forte indicativo da importância do planejamento estratégico nas 

organizações de informática do estado do Ceará. 
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A pesquisa buscou informações sobre período do ano em que a empresa 

trabalha/executa o planejamento estratégico. Além de dispor de todos os meses do 

ano, de janeiro a dezembro, a pesquisa dispôs do primeiro e segundo semestre e 

ainda da opção de durante todo o ano. Os respondentes retornaram que 9,10% 

executam planejamento estratégico nos meses de janeiro e fevereiro, 

respectivamente, 18,20% no mês de novembro, 27,30% no mês de dezembro, 

9,10% no primeiro semestre de cada ano e 27,30% durante todo o ano. 

Os dados permitem avaliar que a execução de planejamento estratégico 

ocorre mais fortemente no início e final do ano, embora 27,30% executem durante 

todo o ano. Se de um lado 81,80% das empresas consideram a execução de 

planejamento estratégico como de alta importância, apenas 27,30% destas 

empresas o fazem durante todo o ano. 

A pesquisa avaliou junto às empresas de informática do estado do Ceará 

participantes do Instituto Titan o horizonte de tempo que as mesmas utilizam para 

planejar estrategicamente. A partir da pesquisa, é possível afirmar que nenhuma 

empresa planeja para além de cinco anos. Constatou-se que 9,10% da empresa 

planejam para menos de 1 ano, 36,40% entre 1 e 2 anos, 27,30% entre 2 e 3 anos, 

9,10% entre 3 e 4 anos e 18,20% entre 4 e 5 anos. 

Os dados da pesquisa permitem avaliar que embora 54,50% das 

empresas possuam faturamento entre R$10.000.000,00 e R$50.000.000,00, 

atribuem 81,80% como alta importância a execução de planejamento estratégico, 

apenas 36,40% das empresas executam planejamento estratégico com o horizonte 

de tempo entre 1 e 2 anos. Observa-se ainda que 27,30% das empresas executam 

planejamento estratégico para horizonte de tempo entre 2 e 3 anos. A partir dos 

dados pode-se analisar que 63,70% das empresas utilizam horizonte de tempo entre 

1 e 3 anos. 

A pesquisa também indagou das empresas da amostra quais pessoas 

estão envolvidas na definição dos objetivos e metas estratégicas. Sendo possível 

escolher mais de uma opção, os respondentes assinalaram que todos são 

sócios/proprietários e gerentes. Responderam ainda que 81,80% são diretores e 

coordenadores e que as lideranças representam 90,90%. Por fim, houve 

respondente que informou haver participação de todos os colaboradores. O 

percentual que representa esta informação é de 9,10%. 
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A pesquisa permite identificar que todos os sócios/proprietários estão 

envolvidos na definição dos objetivos e metas estratégicas. A pesquisa também 

registra que todos os respondentes estão na empresa há mais de 10 anos. 

Importante registrar que 81,80% dos respondentes considera a execução do 

planejamento estratégico como de alta importância e que 54,54% das empresas tem 

mais de duas décadas de existência, ficando 45,45% delas entre uma e duas 

décadas. Neste contexto de informações, a pesquisa permite avaliar o quanto os 

donos/proprietários estão comprometidos com a organização e conhecem seus 

aspectos culturais. Outro aspecto importante é que, estando os sócios/proprietários 

há mais de uma década na empresa, estes conhecem bem a cultura da empresa e 

suas interações, permitindo avaliar que os dados da pesquisa são os mais próximos 

possíveis da realidade das empresas participantes, evitando-se viés de avaliação. 

A pesquisa procurou identificar o quanto treinamentos em definição de 

objetivos e metas estratégicas permitem aos envolvidos estarem preparados para os 

desafios desta definição. Neste aspecto, foi indagado o grau de importância que é 

atribuído ao treinamento em objetos e metas estratégicas. O resultado da pesquisa 

totalizou 63,60% como de alto grau de importância, 27,30% como de média 

importância e 9,10% como de baixa importância. O gráfico 2 a seguir apresenta os 

resultados coletados. 

 

Gráfico 2 – Grau de importância atribuído a treinamentos em definição de objetivos e metas 
estratégicas 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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Percebe-se que todos os respondentes considera treinamento em 

objetivos e metas estratégicas como de algum grau de importância para a empresa. 

Ao associar este percentual com o percentual dos envolvidos na definição dos 

objetivos e metas estratégicas pode-se avaliar que as pessoas que participam dos 

treinamentos também são as mesmas que realizam as definições de objetivos e 

metas estratégicas. 

Após identificar o grau de importância que as empresas de informática do 

estado do Ceará associadas ao Instituto Titan atribuem a treinamento em objetivos e 

metas estratégicas, foi indagado aos respondentes quantos colaboradores 

efetivamente se envolvem com a definição destes objetivos e metas. No quadro 15 

que se segue registra-se a escala utilizada.  

 

Quadro 15 – Escala da quantidade de colaboradores envolvidos com 
a definição de objetivos e metas estratégicas 
01 colaborador 
De 02 a 03 colaboradores 
De 04 a 10 colaboradores 
De 11 a 15 colaboradores 
De 16 a 20 colaboradores 
De 21 a 30 colaboradores 
De 31 a 50 colaboradores 
De 51 a 100 colaboradores 
Acima de 100 colaboradores 
Todos os colaboradores. 
Fonte: Elaboração do autor 

 

O gráfico 3 que se segue apresenta as escalas utilizadas e os resultados 

coletados a partir da pesquisa realizada junto às empresas de informática do estado 

do Ceará associadas ao Instituto Titan e que responderam a pesquisa. 

A pesquisa realizada indagou junto às empresas a periodicidade de 

execução de atividades de planejamento estratégico. Os respondentes poderiam 

escolher entre diariamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, 

bimestralmente, semestralmente e anualmente. Também poderiam registrar que 

"não sabe informar". O resultado apresentado foi que 72,70% executam atividades 

de planejamento estratégico mensalmente. Também foi informado que diariamente, 

semanalmente e anualmente executam atividades de planejamento estratégico o 

total de 9,10%, respectivamente. O gráfico 4 que se segue apresenta os resultados 

coletados. 
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Gráfico 3 – Quantidade de colaboradores envolvidos na definição de objetivos e metas estratégicas 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Mesmo que a pesquisa identifique que todas as empresas executam 

planejamento estratégico com alguma periodicidade, 72,70% destas empresas 

preocupam-se com a execução mensalmente. 

Após avaliada a periodicidade de execução de atividades de 

planejamento estratégico, foi indagada a quantidade de horas que os dirigentes 

utilizam para pensarem e executarem atividades de planejamento estratégico 

durante o ano. Foi respondido que 9,10% dos respondentes não sabem informar e o 

mesmo percentual foi informado para acima de 400 horas. A pesquisa também 

revelou que 27,30% dos respondentes utilizam acima de 40 e até 80 horas para 

pensarem e executarem atividades de planejamento estratégico e que 54,50% 

utilizam acima de 80 e até 120 horas. O gráfico 5 apresenta os resultados coletados. 

Se por um lado 72,70% das empresas executam atividades de 

planejamento estratégico mensalmente, 27,30% das empresas utilizam entre 40 e 

80 horas e 54,50% entre 80 e 120 horas. A partir dos dados pode-se avaliar que 

81,80% do tempo de execução de planejamento estratégico está entre 40 a 120 

horas. Uma quantidade expressiva considerando que o mês possui, levando-se em 

conta números trabalhistas, 220 horas. No extremo mínimo a execução de 
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planejamento estratégico fica em 20% e no extremo máximo 54,55%. Deve-se 

atentar, no entanto, que os percentuais apresentados não permitem identificar a 

quantidade de horas totais da empresa, visto que se deve levar em conta a 

quantidade de colaboradores que efetivamente executam atividades de 

planejamento estratégico. 

 

Gráfico 4 – Periodicidade de execução de atividades de planejamento estratégico 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A última informação coletada no bloco que trata de execução de 

planejamento estratégico é sobre a percepção dos resultados que este traz para a 

empresa. A escala vai de baixo, médio ou alto resultado para a empresa. O 

respondente também poderia responder que "não traz resultados". Foi respondido 

que o planejamento estratégico traz alto resultado para a empresa por 90,90% dos 

respondentes, enquanto 9,10% responderam que traz médio resultado. 
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Gráfico 5 – Quantidade de horas utilizadas pelos dirigentes para pensarem e executarem atividades 
de planejamento estratégico durante o ano 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A partir dos dados da pesquisa observa-se que todos os respondentes 

atribuíram algum grau de resultado à execução de planejamento estratégico. 

Observou-se ainda que 90,90% atribuiu média e alta importância ao planejamento 

estratégico para a empresa. Pode-se avaliar que sendo a execução de planejamento 

estratégico importante para a empresa, também o é os resultados da mesma.  

Após concluir as análises referentes ao bloco da pesquisa que trata da 

execução de planejamento estratégico, sua relação com os blocos anteriores, 

quando possível, a pesquisa abordou a caracterização do planejamento estratégico. 

A próxima seção registra as perguntas e respostas obtidas, assim como as análises 

das mesmas, referente à caracterização de planejamento estratégico. 

 

4.4 Bloco sobre caracterização de planejamento estratégico 

 

Inicia-se o bloco referente à caracterização de planejamento estratégico 

indagando aos respondentes se a empresa realiza constantemente planejamento 

estratégico. O gráfico 6 a seguir registra as respostas fornecidas pelos 

respondentes. 
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Gráfico 6 – Realização constante de planejamento estratégico na empresa 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Utilizando-se da informação que foi registrada no gráfico 6 e da 

informação de quanto o planejamento estratégico é importante para as empresa, 

registrado no bloco anterior, pode-se observar que 77,80% dos respondentes 

concordam com a constância de execução de planejamento estratégico e que 

81,80% atribuem alta importância ao mesmo. Estes dados demonstram sintonia e 

similaridade nas respostas uma vez que praticamente todos os respondentes além 

de executarem constantemente o planejamento estratégico atribuem importância ao 

mesmo. 

Tendo as empresas a realização constante de planejamento estratégico 

foi indagado às mesmas se realizam análise de ambientes (cenários) por ocasião da 

execução de planejamento estratégico. A indagação foca nos macro e micro 

ambientes sem, no entanto, citar que o macroambiente é formado pelos cenários 

econômicos, sócios culturais, global e/ou recursos naturais, tecnológicos, político-

legal e demográfico e que o microambiente é formado por ameaça de novos 

entrantes, poder dos fornecedores, poder dos compradores, produtos substitutos; 

intensidade da rivalidade e ambiente concorrente. No tocante a macroambientes, 

33,30% discordam quanto a realizar sua análise, enquanto 11,10% concordam em 

realizar e 55,60% concordam totalmente com a realização da análise. No tocante a 

microambientes, 44,40% concordam que a empresa realiza a análise e 55,60% 

concordam totalmente com a realização da análise. O gráfico 7 registra as respostas 

fornecidas pelos respondentes. 
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Gráfico 7 – Análise de ambientes (cenários) por ocasião da execução de planejamento estratégico 

 
Fonte: Elaboração do autor 

Os dados da pesquisa permitem avaliar que 55,60% dos respondentes 

afirmam que realizam análises de macro e micro ambientes e que 77,80% dos 

respondentes concordam com a constância de execução de planejamento 

estratégico. Neste sentido, observa-se que os respondentes executam planejamento 

estratégico constantemente e que mais da metade avaliam micro e macro cenários. 

Percebe-se que as empresas, além de atribuírem importância ao planejamento 

estratégico o fazem de maneira a avaliar cenários que impactam a organização. 

É indagado aos respondentes se as peças estratégicas da empresa estão 

definidas e são conhecidas pelos colaboradores. As peças estratégicas solicitadas 

são: negócio, missão, visão e valores culturais. O gráfico 8 registra a escala utilizada 

e as respostas fornecidas pelos respondentes. As peças estratégicas são do 

conhecimento de todos os colaboradores das empresas respondentes.  

Esta informação permite avaliar que as empresas procuram dar amplo 

conhecimento às peças estratégicas que dão direcionamento para a organização. 

 



100 
 

Gráfico 8 – Peças estratégicas conhecidas pelos colaboradores das empresas 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Segue a pesquisa indagando dos respondentes se a empresa definiu 

seus fatores críticos de sucesso e suas competências essenciais. Utilizando-se a 

escala de discordo totalmente, discordo, concordo, concordo totalmente e não sabe 

responder o gráfico 9 registra a escala utilizada e as respostas fornecidas pelos 

respondentes. Pode-se afirmar, a partir da pesquisa, que 77,80% definiram os 

fatores críticos do sucesso e que 88,90% definiram suas competências essenciais.  

Se por um lado as peças estratégicas, negócio, missão, visão e valores 

culturais, são do conhecimento de todos os colaboradores, por outro, 22,20% não 

conhecem os fatores críticos do sucesso da empresa e 11,10% suas competências 

essenciais. Tendo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) considerado que fatores críticos 

do sucesso e competências essências são importantes aspectos em planejamento 

estratégico, a pesquisa permite avaliar que esta importância não é percebida por 

toda a empresa. Como os respondentes são sócios/proprietários pode-se avaliar que 

fatores críticos do sucesso e competências essenciais são informações chaves das 

organizações. Em função disto pode-se também avaliar que os sócios/proprietários 

não dão amplo conhecimento dos mesmos. 

 



101 
 

Gráfico 9 – Definição de fatores críticos do sucesso e competências essenciais pela direção da 
empresa  

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

De maneira similar à definição de fatores críticos de sucesso e 

competências essenciais, foi indagado se a direção da empresa conhece/mapeou 

seus pontos fracos, seus pontos fortes, suas ameaças e oportunidades em relação 

ao mercado. A escala utilizada foi discordo totalmente, discordo, concordo, concordo 

totalmente e não sabe responder. O gráfico 10 apresenta a escala utilizada e as 

respostas fornecidas pelos respondentes. 

A partir da pesquisa, pode-se afirmar que todos os respondentes 

conhecem/mapearam seus pontos fracos, seus pontos fortes e suas ameaças em 

algum grau, enquanto oportunidades o percentual é de 88,90%.  

 

Gráfico 10 – Conhecimento dos pontos fracos, pontos forte, ameaças e oportunidades da empresa 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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É interessante observar que enquanto os respondentes 

conhecem/mapeiam seus pontos fracos, seus pontos fortes e suas ameaças, por 

outro lado não o fazem integralmente quanto a oportunidades. A ambiência interna 

(pontos fortes e fracos), e parte da ambiência externa (ameaças) é do conhecimento 

dos respondentes. O mesmo não acontece com as oportunidades. Pode-se avaliar 

que as empresas respondentes consideram mais importante a ambiência interna e 

as ameaças às oportunidades do mercado. 

Em seguida é questionado aos respondentes se a direção da empresa 

definiu seus objetivos e metas estratégicas. A partir da pesquisa, pode-se afirmar 

que todas as empresas pesquisadas definiram seus objetivos e metas estratégicas.  

Através do cruzamento de informações oriundas dos blocos da pesquisa, 

permite-se avaliar que, enquanto todas as empresas respondentes definiram seus 

objetivos e metas estratégicas, 90,90% desenvolveram/implantaram planejamento 

estratégico com 63,70% no horizonte de tempo entre 1 e 3 anos e ainda 63,60% 

atribuiu alto grau de importância a treinamento de objetivos e metas estratégicas. A 

partir destas informações, a pesquisa permite avaliar que a definição de objetivos e 

metas estratégicas está diretamente ligada ao desenvolvimento/implantação de 

planejamento estratégico. As empresas que definem seus objetivos e metas 

estratégicas também desenvolvem/implantam planejamento estratégico. As 

informações também permitem avaliar que as empresas que atribuem alto grau de 

importância a treinamentos de objetivos e metas estratégicas também 

desenvolverem/implantaram planejamento estratégico. Percebe-se que empresas 

que participam de treinamento em objetivos e metas estratégicas, definem seus 

objetivos e metas. É ainda possível avaliar, a partir das informações, que os 

objetivos e metas estratégicas estão relacionadas a período de tempo entre 1 e 3 

anos. 

Uma vez que as empresas definem seus objetivos e metas estratégicas, 

normalmente definem seus projetos estratégicos. Neste sentido, a pesquisa indaga 

dos respondentes se a direção da empresa definiu seus projetos estratégicos. O 

gráfico 12 apresenta os resultados obtidos e a escala utilizada para registrar se a 

direção da empresa definiu seus projetos estratégicos. Observa-se que 88,90% das 

empresas têm seus projetos estratégicos definidos pela direção da empresa.  

Os dados disponibilizados permitem avaliar que, enquanto 100% das 

empresas respondentes definiram seus objetivos e metas estratégicas, 11,10% não 
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definiram seus projetos estratégicos. Se de um lado as organizações definem 

objetivos e metas, por outro, pequena parcela não define como atingi-los. 

 

Gráfico 11 – Definição de projetos estratégicos pela direção da empresa  

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

É comum as empresas definirem, para cada projeto estratégico, 

indicadores que permitem o acompanhamento dos mesmos. Neste sentido, foi 

pesquisado junto às empresas da amostra se a direção das organizações definiu 

indicadores. A escala utilizada foi a mesma da pergunta anterior: discordo 

totalmente, discordo, concordo, concordo totalmente e não sabe responder. O 

gráfico 13 apresenta os resultados obtidos e a escala utilizada. Pode-se observar 

que 88,90% dos respondentes concordam que a direção da empresa definiu 

indicadores junto a projetos estratégicos.  

Os dados disponibilizados permitem avaliar que na mesma proporção que 

as empresas definiram projetos estratégicos (89,90%) também definiram os 

indicadores para seus projetos. Pode-se avaliar que indicadores estratégicos estão 

diretamente ligados à definição de projetos estratégicos. 

A pesquisa indagou junto aos representantes das empresas pesquisadas 

se as mesmas possuíam habilidades para notar probabilidades de futuros eventos 

bons (oportunidades) e ruins (ameaças). A escala utilizada foi discordo totalmente, 

discordo, concordo, concordo totalmente e não sabe responder. O gráfico 14 

apresenta os resultados obtidos e a escala utilizada. Pode-se observar que todos os 

respondentes percebem probabilidade de eventos futuros bons (oportunidades) e 
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que 89,90% dos mesmos percebem probabilidade de eventos futuros ruins 

(ameaças).  

 

Gráfico 12 – Definição de indicadores junto aos projetos estratégicos pela direção da empresa  

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Percebe-se, a partir dos dados da pesquisa, que todas as empresas 

definiram seus objetivos e metas estratégicos e todas também percebem 

oportunidades. Pode-se avaliar que a definição de objetivos e metas estratégicas 

está diretamente relacionada com a capacidade dos proprietários/donos perceberem 

oportunidades. No tocante a ameaças, pequena parcela de empresas não consegue 

avaliar o impacto em suas organizações. 

Por outro lado, pode-se também observar uma incongruência. Na 

pergunta que trata de avaliar o conhecimento dos pontos fracos, pontos fortes, 

ameaças e oportunidades da empresa, 11,10% informaram que não conhecem as 

oportunidades de mercado. Se para a habilidade de notar probabilidade de bons 

eventos futuros (oportunidades) foi registrado que 66,70% concordam e 33,30% 

concordam totalmente, então todos os respondentes deveriam conhecer as 

oportunidades de mercado. Este ponto certamente precisa ser melhor estudado. 
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Gráfico 13 – Habilidade de notar probabilidade de futuros eventos bons (oportunidades) e ruins 
(ameaças)  

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A pesquisa indaga aos representantes das empresas da amostra se as 

empresas possuem informações acerca da relação causa-efeito da execução dos 

seus respectivos planejamentos estratégicos. Foi utilizada a escala composta pelos 

conceitos de discordo totalmente, discordo, concordo, concordo totalmente e não 

sabe responder. O gráfico 15 apresenta a escala utilizada e os resultados obtidos 

através da pesquisa. Percebe-se que 77,80% dos respondentes possuem 

informações a cerca da relação causa-efeito da execução de seus planejamentos 

estratégicos em algum grau.  

A partir do cruzamento das informações da pesquisa, de que 77,80% das 

empresas perceberam a relação de causa-efeito, de que todos os respondentes 

definem seus objetivos e metas estratégicas, de que 88,90% definem seus projetos 

estratégicos, de que 88,90% definem indicadores estratégicos para seus projetos e 

de que todas as empresas relacionam a capacidade dos proprietários/donos 

perceberem oportunidades, é coerente avaliar que há grande sintonia entre 

percepção de oportunidade, definição de objetivos e metas, elaboração de projetos 

com indicadores estratégicos. 
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Gráfico 14 – Informações a cerca da relação causa–efeito da execução de planejamento estratégico  

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Tendo as empresas pesquisadas informações acerca da relação causa-

efeito da execução de seus planejamentos estratégicos provavelmente também 

possui habilidade de predizer resultados de uma decisão. Neste sentido, foi 

indagado aos representantes das empresas sobre o assunto. Foi utilizada a escala 

composta pelos conceitos de discordo totalmente, discordo, concordo, concordo 

totalmente e não sabe responder. O gráfico 16 apresenta os resultados obtidos e a 

escala utilizada, permitindo avaliar que 77,80% das empresas possuem habilidades 

de predizer resultados de uma decisão.  

Se por um lado 77,80% dos respondentes possuem informações acerca 

da relação causa-efeito da execução de seus planejamentos estratégicos, por outro, 

os mesmos 77,80% possuem habilidades de predizer resultados de uma decisão. 

Embora a pesquisa permita avaliar o grau de assertividade nada se pode concluir 

quanto ao método que os respondentes utilizam para chegar a este percentual. 
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Gráfico 15 – Habilidade de predizer resultados de uma decisão 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Um aspecto importante da execução do planejamento estratégico é o 

acompanhamento de incerteza ambiental que deve ser realizada pela empresa. 

Neste sentido, foi indagado de que forma os respondentes da pesquisa avaliam se 

suas empresas realizam acompanhamento de incerteza ambiental. Foi utilizada a 

escala composta por baixa, media, alta, não realiza e não sabe informar para que os 

respondentes pudessem responder a pergunta. O gráfico 17 apresenta os resultados 

obtidos e a escala utilizada.  

Por um lado, 77,80% das empresas possuem habilidade de predizer 

resultados de uma decisão, de outro, 66,70% realizam acompanhamento de 

incerteza ambiental. A partir dos dados da pesquisa pode-se avaliar que, caso o 

percentual de empresas que realizam acompanhamento de incerteza ambiental 

aumentasse, provavelmente as habilidades de predizer resultados de uma decisão 

aumentariam. Ou ainda, a partir dos mesmos dados pode-se avaliar que, 

aumentando-se a quantidade de habilidades de predizer resultados de uma decisão, 

aumentaria o acompanhamento de incerteza ambiental. Provavelmente este seria 

um bom estudo a ser realizado. 
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Gráfico 16 – Acompanhamento de incerteza ambiental 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

O fato das empresas perceberem oportunidades de mercado não garante 

que as mesmas definam e desenvolvam objetivos e metas estratégicas coerentes 

com estas oportunidades. Utilizando a escala composta pelos conceitos de discordo 

totalmente, discordo, concordo, concordo totalmente e não sabe responder, a 

pesquisa indagou dos respondentes se os objetivos e metas estratégicas de suas 

respectivas empresas estão coerentes com suas oportunidades. O gráfico 18 

apresenta os resultados obtidos e a escala utilizada. Percebe-se que 88,90% dos 

respondentes conseguem alinhar objetivos e metas estratégicas às suas 

oportunidades.  

A pesquisa permite avaliar que, enquanto 88,90% das empresas alinham 

seus objetivos e metas estratégicas às suas oportunidades, todos os respondentes 

afirmam que suas empresas têm habilidade de notar probabilidade de futuros 

eventos bons (oportunidade). Outro aspecto interessante que se observou é que, em 

88,90% das empresas, a direção conhece/mapeou suas oportunidades em relação 

ao mercado. Este mesmo percentual é de que a direção da empresa definiu seus 

projetos estratégicos. 
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Gráfico 17 – Objetivos e metas estratégicas coerentes com oportunidades 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Utilizando a escala de valores com os conceitos de baixa, média, alta ou 

não contribui, a pesquisa indagou aos respondentes se as estratégias definidas no 

planejamento estratégico de suas respectivas organizações contribuem para o 

alcance dos objetivos estratégicos. A pesquisa registra que 22,20% dos 

respondentes afirmam de forma média que as estratégias definidas no planejamento 

estratégico contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos e que 77,80% 

contribuem de forma alta. Percebe-se que todas as estratégias contribuem para o 

alcance dos objetivos estratégicos das organizações. Há, portanto, total coerência 

entre estratégias definidas no planejamento estratégico e o alcance dos objetivos 

estratégicos. 

A pesquisa permite avaliar que em todas as empresas a direção definiu 

seus objetivos e metas estratégicas e que as estratégias contribuem totalmente para 

o alcance dos objetivos estratégicos das organizações. A partir desta informação 

pode-se avaliar que a execução de planejamento estratégico contribui para o 

desenvolvimento e crescimento das organizações.  

Utilizando a mesma escala de conceitos da questão anterior, baixa, 

média, alta e não contribui, a pesquisa indagou se a execução do planejamento 
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estratégico auxilia no desenvolvimento e crescimento da empresa. A pesquisa 

registrou que 22,20% consideram de médio auxilio e 77,80% de alto auxílio. Pode-se 

perceber que os respondentes afirmam que a execução do planejamento estratégico 

de suas empresas auxilia no desenvolvimento e crescimento das mesmas. Esta 

informação constata a informação registrada anteriormente de que a execução de 

planejamento estratégico auxilia no desenvolvimento e crescimento das empresas.  

A pesquisa segue indagando aos respondentes se na execução do 

planejamento estratégico de suas empresas há possibilidade de identificar a 

existência de algum aspecto de desenvolvimento e crescimento não atrelado 

diretamente à execução de planejamento estratégico. Foi utilizada a escala de 

conceitos composta de discordo totalmente, discordo, concordo, concordo 

totalmente e não sabe responder. A pesquisa registra que 55,60% concordam com a 

existência de aspectos não atrelados diretamente à execução de planejamento 

estratégico, 33,30% discorda e 11,10% discordam totalmente. A pesquisa permite 

avaliar que 44,40% dos respondentes discordam com a existência de aspectos não 

atrelados diretamente à execução de planejamento estratégico. Se por um lado 

existem aspectos que permitem a empresa se desenvolver e crescer (55,60%) 

independentemente de planejamento estratégico, por outro, existem aspectos do 

planejamento estratégico que estão atrelados ao desenvolvimento e crescimento 

das empresas (44,40%). O gráfico 19 apresenta os resultados obtidos e a escala 

utilizada. 

Embora a pesquisa não tenha buscado identificar a existência de algum 

aspecto de desenvolvimento e crescimento não atrelado diretamente à execução de 

planejamento estratégico pode-se, oportunamente, vir a estudar quais são estes 

aspectos e em que grau de intensidade afetam as empresas pesquisadas. 

Os dados da pesquisa permitem registrar que todas as empresas afirmam 

que a execução do planejamento estratégico auxilia no desenvolvimento e 

crescimento das mesmas, enquanto 55,60% destas mesmas organizações registram 

que na execução do planejamento estratégico é possível identificar a existência de 

algum aspecto de desenvolvimento e crescimento não atrelado diretamente à 

execução. A partir desta informação, é possível avaliar que além da execução de 

planejamento estratégico existem outros aspectos que auxiliam no desenvolvimento 

e crescimento das organizações. Estes aspectos não foram pesquisados, podendo 

ser objeto de estudos mais aprofundado. 
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Gráfico 18 – Na execução do planejamento estratégico existe algum aspecto de desenvolvimento e 
crescimento NÃO atrelado diretamente à execução de planejamento estratégico 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A pesquisa indagou, como mencionando anteriormente, a existência de 

aspectos de desenvolvimento e crescimento NÃO atrelados ao planejamento 

estratégico. Em seguida, busca identificar a existência de aspectos que contribuem 

para o desenvolvimento e crescimento das empresas, mas que não podem ser 

medidos pura e simplesmente através de indicadores. É algo como a existência de 

aspectos intangíveis. Foi utilizada a mesma escala de valores do item anterior: 

discordo totalmente, discordo, concordo, concordo totalmente e não sabe responder. 

Todos os respondentes souberam responder. E dentre as respostas, 11,10% 

discorda totalmente que existem aspectos que não podem ser medidos através de 

indicadores, enquanto 44,40% discordam. Por outro lado 33,30% concordam e 

11,10% concordam totalmente. A pesquisa permite afirmar que 55,60% dos 

respondentes discordam da existência de aspectos que não podem ser medidos 

através de indicadores, enquanto 44,40% concordam existir. O gráfico 20 apresenta 

os resultados obtidos e a escala utilizada. 

Os dados da pesquisa permitem registrar que 55,60% das organizações 

registram que na execução do planejamento estratégico é possível identificar a 

existência de algum aspecto de desenvolvimento e crescimento não atrelado 

diretamente à execução e que o mesmo percentual de respondentes discorda da 
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existência de aspectos que não podem ser medidos através de indicadores. Se por 

um lado existem aspectos que auxiliam ao desenvolvimento e crescimento da 

organização que não seja a execução de planejamento estratégico, por outro, 

existem aspectos que não podem ser medidos. Seriam estes aspectos intangíveis? 

Se sim, quais seriam estes? As informações suscitam a necessidade de novos 

estudos. 

 

Gráfico 19 – Na execução do planejamento estratégico existe algum aspecto de desenvolvimento e 
crescimento que NÃO pode ser medido através de indicadores 

 
Fonte: Elaboração do autor  

 

A pesquisa segue procurando identificar aspectos que afetam o 

desenvolvimento e crescimento das empresas independente se estas executam 

planejamento estratégico. Foram utilizados três fatores: sazonalidade do mercado, 

alterações de preço de produto/serviço e rupturas mercadológicas. Para cada fator 

foi utilizada a escala de conceitos a seguir: discordo totalmente, discordo, concordo, 

concordo totalmente e não sabe responder. O gráfico 21 apresenta os aspectos 

pesquisados, a escala utilizada e os resultados obtidos. 

A partir dos dados da pesquisa, pode-se afirmar que 55,60% dos 

respondentes não considera que a sazonalidade do mercado é aspecto que afeta o 

desenvolvimento e crescimento da empresa independente da execução de 

planejamento estratégico. Por outro lado, 44,40% concordam que afeta. Ainda a 
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partir dos dados da pesquisa é possível afirma que 55,60% dos respondentes são 

afetados pela alteração de preços de produtos e serviços no desenvolvimento e 

crescimento da empresa independente da execução de planejamento estratégico. 

Por outro lado, 44,40% concordam que afeta. Por fim, a pesquisa permite afirmar 

que 66,70% dos respondentes considera que rupturas mercadológicas afetam o 

desenvolvimento e crescimento da empresa, independente de executar 

planejamento estratégico e que 33,30% não concordam que afeta.  

 

Gráfico 20 – Aspectos que afetam o desenvolvimento e crescimento das empresas independente das 
mesmas executarem planejamento estratégico 

 
Fonte: Elaboração do autor  

 

A pesquisa registra que 44,40% das empresas discordam em identificar 

algum aspecto do desenvolvimento e crescimento não atrelado diretamente a 

execução de planejamento estratégico. Por outro lado, ao tentar identificar estes 

aspectos, a pesquisa constata que três aspectos afetam o desenvolvimento e 

crescimento da empresa independente das mesmas executarem planejamento 

estratégico: sazonalidade do mercado (44,40%), alterações de preço de 

produtos/serviços (44,40%) e rupturas mercadológicas (44,40%). 

A pesquisa procura identificar se durante a execução de planejamento 

estratégico, a direção da empresa avalia os indicadores estratégicos de seus 

projetos. Foi utilizado a escala de conceitos de discordo totalmente, discordo, 
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concordo, concordo totalmente e não sabe responder. O gráfico 22 apresenta a 

escala utilizada e os resultados obtidos e permite concluir que 88,90% avaliam os 

indicadores estratégicos de seus projetos.  

 

Gráfico 21 – Avaliação de indicadores estratégicos de projetos pela direção da empresa  

 
Fonte: Elaboração do autor  

 

A pesquisa permite avaliar que, enquanto 88,90% das empresas definiu 

indicadores junto aos projetos estratégicos, também 88,90% das empresas avaliar 

os indicadores estratégico durante a execução de planejamento estratégico, 

demonstrando total coerência de informações. 

A pesquisa procurou identificar quais os tipos de indicadores estratégicos 

a empresa utiliza na execução de seus planejamentos estratégicos. Para tanto foi 

indagado sobre três indicadores: administrativos, operacionais e financeiros. 

Também foram disponibilizadas as opções de não utilizar indicadores e não sabe 

responder. Os respondentes poderiam escolher mais de um indicador. O gráfico 23 

apresenta os indicadores utilizados, bem como as demais opções e os resultados 

obtidos. 
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Gráfico 22 – Quais indicadores estratégicos são utilizados nas empresas  

 
Fonte: Elaboração do autor  

 

Cruzando as informações da pesquisa, pode-se avaliar que 88,90% das 

empresas definiram indicadores estratégicos e os avalia durante a execução de 

planejamento estratégico e ainda estes indicadores são administrativos (66,70%), 

operacionais (88,90%) e financeiros (88,90%). 

Um dos modelos mais utilizados para avaliação das empresas é o modelo 

Balanced Scorecard (BSC) (KAPLAN; NORTON, 1992). Utilizando as quatro 

dimensões do BSC, o pesquisador, através do questionário, indagou aos 

respondentes se suas empresas utilizam os mesmos. As dimensões do BSC são: 

perspectivas/dimensões econômica financeira, cliente/mercado, processos 

internos/estrutura e pessoas/aprendizagem. Para cada dimensão, foi disponibilizada 

escala de conceitos que varia de discordo totalmente, discordo, concordo, concordo 

totalmente e não sabe responder. O gráfico 24 apresenta as perspectivas/dimensões 

utilizadas, a escala de conceitos e os resultados obtidos. 

A pesquisa permite observar que 88,80% das empresas utilizam a 

perspectiva/dimensão econômica financeira e que os mesmos resultados foram 

obtidos para a perspectiva/dimensão cliente/mercado.  

A pesquisa permite observar que 88,90% dos respondentes concordam 

que as empresas utilizam a perspectiva/dimensão processos internos/estrutura 

durante a execução de seus respectivos planejamentos estratégicos e que o mesmo 
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percentual de respondentes utilizam a perspectiva/dimensão pessoas/aprendizagem 

durante a execução de seus respectivos planejamentos estratégicos.  

 

Gráfico 23 – Utilização de BSC durante a execução de planejamento estratégico  

 
Fonte: Elaboração do autor  

 

Foi identificado pela pesquisa que todas as dimensões do BSC estão 

presentes em igual percentual (88,90%), mesmo que com pequena variação entre 

processos internos/estrutura e pessoas/aprendizagem (gráfico 24). 

A pesquisa também indagou dos respondentes sobre a existência de 

barreiras de execução de planejamento estratégico. Foi utilizada, para cada barreira, 

a escala de conceitos que varia de discordo totalmente, discordo, concordo, 

concordo totalmente e não sabe responder. As barreiras indagadas aos 

respondentes foram: 1) Barreiras de visão, onde apenas parte dos colaboradores 

entende a estratégia da organização; 2) Barreiras de motivação, nas quais os 

colaboradores não estão motivados o bastante para a execução do planejamento 

estratégico; 3) Barreiras culturais; e 4) Barreiras de orçamento, em que não existe o 

orçamento necessário. O gráfico 25 apresenta as barreiras de execução de 

planejamento estratégico, a escala de conceitos utilizada e os resultados obtidos. 
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Pode-se observar que 66,70% dos respondentes afirmam que existem 

barreiras de visão na execução de planejamento estratégico e que 55,60% afirmam 

não existir barreiras de motivação.  

No tocante às barreiras culturais, a pesquisa permite identificar que 

55,60% concordam existir barreiras culturais de execução de planejamento 

estratégico. Por fim, a pesquisa indaga da existência de barreira de orçamento onde 

este não existe de maneira suficiente para atender a execução de planejamento 

estratégico. A pesquisa permite observar que 66,70% dos respondentes afirmam 

não possui o orçamento necessário para a execução de planejamento estratégico.  

Os dados da pesquisa permitem avaliar que 77,70% das empresas 

realizam constantemente planejamento estratégico, bem como, todas as empresas 

afirmam que a execução do planejamento estratégico auxilia no desenvolvimento e 

no crescimento destas empresas e que 44,40% das empresas afirmam que a 

execução do planejamento estratégico contribui para o desenvolvimento e 

crescimento da empresa em aspectos que não podem ser medidos pura e 

simplesmente através de indicadores. Por outro lado existem barreiras que impedem 

a execução estratégica: barreiras de visão (66,70%), motivação (44,40%), culturais 

(55,60%) e de orçamento (66,70%). 

 

Gráfico 24 – Barreiras de execução de planejamento estratégico  

 
Fonte: Elaboração do autor 
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A pesquisa segue indagando aos representantes das empresas se todos 

os colaboradores são responsáveis pelo nível de desenvolvimento e crescimento da 

organização. Foi utilizada a escala de conceitos que varia de discordo totalmente, 

discordo, concordo, concordo totalmente e não sabe responder. A pesquisa registra 

que 11,10% dos respondentes discordam que todos os colaboradores são 

responsáveis pelo nível de desenvolvimento e crescimento da organização, 33,30% 

concordam e 55,60% concordam totalmente. Nenhum respondente informou que 

discorda totalmente ou não sabe responder. A pesquisa permite avaliar que 88,90% 

dos respondentes identificam que todos os colaboradores são responsáveis pelo 

nível de desenvolvimento e crescimento da organização. O gráfico 26 apresenta a 

escala de conceitos utilizada e os resultados obtidos. 

A pesquisa permite identificar que todas as empresas afirmam que a 

execução do planejamento estratégico auxilia no desenvolvimento e crescimento da 

organização, enquanto 88,90% identificam que todos os colaboradores são 

responsáveis pelo mesmo desenvolvimento e crescimento. 

 

Gráfico 25 – Identificação da responsabilidade dos colaboradores no desenvolvimento e crescimento 
da organização  

 
Fonte: Elaboração do autor 
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No item anterior, a pesquisa avaliou se os colaboradores são 

responsáveis pelo desenvolvimento e crescimento das empresas. A pesquisa segue 

buscando identificar se o planejamento estratégico é responsável pelo 

desenvolvimento e crescimento da organização. O foco passou a ser a metodologia 

de planejamento estratégico. A escala utilizada é a mesma do item anterior: discordo 

totalmente, discordo, concordo, concordo totalmente e não sabe responder.  

A partir da pesquisa pode-se avaliar que todos os respondentes 

identificam que a execução do planejamento estratégico é responsável pelo nível de 

desenvolvimento e crescimento da empresa assim como todos afirmam que a 

execução do planejamento estratégico auxiliar no desenvolvimento e crescimento da 

organização e que 88,90% identificam que os colaboradores são responsáveis pelo 

mesmo desenvolvimento e crescimento. Os dados da pesquisa registram que a 

execução de planejamento estratégico efetivamente é responsável pelo 

desenvolvimento e crescimento da empresa. 

Se por um lado a pesquisa avalia a responsabilidade dos colaboradores e 

da execução de planejamento estratégico no nível de desenvolvimento e 

crescimento da organização, por outro, procura identificar a existência de assassinos 

desta execução. Os assassinos da execução de planejamento estratégico são 

aspectos que impedem a realização do mesmo.  

Utilizando a escala de conceitos que varia de discordo totalmente, 

discordo, concordo, concordo totalmente a não sabe responder a pesquisa indagou 

sobre os assassinos da execução do planejamento estratégico: 1) estilo de gestão 

de cima para baixo (top-down management); 2) existência de estratégias claras, mas 

com prioridades conflitantes; 3) falta de comunicação horizontal, entre os pares; 4) 

falta de comunicação vertical, entre chefes e subordinados; 5) coordenação fraca; e 

6) baixo desenvolvimento de habilidades de lideranças.  

Quanto ao estilo de gestão de cima para baixo (top-down management) a 

pesquisa registra que 22,20% dos respondentes discordam da existência deste 

assassino na execução do planejamento estratégico, 55,60% discordam e 22,20% 

concordam. Nenhum respondente informou concordar totalmente ou não saber 

responder. A pesquisa permite observar que 77,70% dos respondentes informam 

não existir estilo de gestão de para baixo (top-down management). É importante 

observar 81,80% dos respondentes ocupam cargos de proprietários/donos e 9,10% 

ocupam o cargo de presidente. 
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Quanto à existência de estratégias claras, mas com prioridades 

conflitantes a pesquisa registra que 33,30% dos respondentes discordam de sua 

existência e 66,70% concordam. A pesquisa não registrou nenhum respondente 

para discordo totalmente, concordo totalmente ou não sabe responder.  

Ao avaliar a gestão ineficaz como sendo um dos assassinos da execução 

do planejamento estratégico os respondentes discordam em 55,60% e concordam 

em 44,40%. Nenhum registro foi realizado para discordo totalmente, concordo 

totalmente ou não sabe responder.  

Ao avaliar a falta de comunicação horizontal, entre os pares, a pesquisa 

registrou que 11,10% discordam totalmente, 55,60% discorda e 33,30% concordam 

que existe. Nenhum registro foi realizado para concordar totalmente e não saber 

responder. A pesquisa permite observar que 66,70% dos respondentes informam 

não existir falta de comunicação horizontal, entre os pares. 

Quanto à falta de comunicação vertical, entre chefes e subordinados 

como sendo um assassino da execução do planejamento estratégico, 11,10% 

discordam totalmente, 33,30% discordam e 55,60% concordam. Nenhum registro foi 

realizado para concordo totalmente e não sabe responder. A pesquisa permite 

observar que 44,40% dos respondentes informam não existir falta de comunicação 

vertical, entre chefes e subordinados. 

Quanto à coordenação fraca, a pesquisa registra que 33,30% discordam 

totalmente, 33,30% discordam e 33,30% concordam. Nenhum registro foi realizado 

para concordo totalmente e não sabe responder. A pesquisa permite observar que 

66,70% dos respondentes informam não existir coordenação fraca. É importante 

observar que os respondentes da pesquisa são sócios/proprietários. Desta forma 

pode haver um viés nas respostas. 

Por fim, a pesquisa aborda o baixo desenvolvimento de habilidade de 

liderança onde 55,60% dos respondentes discordam que o mesmo seja um 

assassino da execução de planejamento estratégico, enquanto 33,30% concordam e 

11,10% concordam totalmente. Nenhum registro foi realizado para concordo 

totalmente e não sabe responder. A pesquisa permite observar que 44,40% 

concordam que existe baixo desenvolvimento de habilidades de lideranças. Tendo 

como respondentes os sócios/proprietários e sendo estes presentes às 

organizações pode haver um viés nas respostas coletadas.  
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O gráfico 28 apresenta os assassinos da execução do planejamento 

estratégico, a escala de conceitos utilizada e os resultados obtidos. 

 

Gráfico 26 – Existência de assassinos da execução de planejamento estratégico  

 
Fonte: Elaboração do autor  

 

Quanto aos aspectos que impedem a execução de planejamento 

estratégico e que, portanto, são considerados seus assassinos, a pesquisa permite 

concluir que 22,20% dos respondentes concordam que existe estilo de gestão de 

cima para baixo (top-down management), 66,70% em existência de estratégias 

clara, mas com prioridades conflitantes, 55,60% que existem gestão ineficaz, 

33,30% que há falta de comunicação horizontal, entre os pares, 55,60% que existe 

falta de comunicação vertical, entre chefes e subordinados, que 33,30% concorda 

com existência de coordenação fraca e que 44,40% que existe baixo 

desenvolvimento de habilidade de liderança. A partir dos dados, pode-se avaliar que 

todos os assassinos da execução estratégica estão presentes, em maio ou menor 

grau de maneira similar as barreiras da execução do planejamento estratégico: 

barreiras de visão, de motivação, culturais e de orçamento. Embora a pesquisa não 

tenha avaliado se os respondentes, sócios/proprietários, fizeram realmente sua mea 

culpa, pode-se avaliar que houve um alto grau de coerência entre as respostas. 



122 
 

Na sequência a pesquisa indaga, partindo do princípio de que as 

empresas definem seus planejamentos estratégicos, como os respondentes 

consideram sua execução. A escala de conceitos utilizados varia de não executar, 

executar pequena parte, executa parte, executa boa parte, executa quase tudo, 

executa totalmente e não sabe responder. O gráfico 29 apresenta aspectos da 

execução do planejamento estratégico e os resultados obtidos. A pesquisa permite 

concluir que 88,90% dos respondentes executam planejamento estratégico.. 

Se por um lado a pesquisa permite concluir que 88,90% das empresas 

executam planejamento estratégico, também permite avaliar que 77,70% dos 

respondentes afirmam que suas respectivas empresas realizam constantemente 

planejamento estratégico, que todos os respondentes, registram que a execução do 

planejamento estratégico auxilia no desenvolvimento e crescimento da empresa. Por 

fim, permite avaliar que todas as empresas identificam que a execução do 

planejamento estratégico é responsável pelo nível de desenvolvimento e 

crescimento da organização.  

 

Gráfico 27 – Aspectos quantitativos da execução de planejamento estratégico  

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A pesquisa indaga aos respondentes se suas respectivas empresas 

realizam, implementam e revisam constantemente seus planejamentos estratégicos. 
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A escala de conceitos utilizada é composta das seguintes opções: discordo 

totalmente, discordo, concordo, concordo totalmente a não sabe responder. O 

gráfico 30 apresenta a identificação se a empresa realiza, implementa e revisa 

constantemente seus planejamento estratégico e os resultados obtidos. A pesquisa 

permite observar que 88,80% dos respondentes realizam, implementam e revisam 

constantemente seus planejamentos estratégicos e este resultado está em 

consonância com as conclusões registradas anteriormente. 

 

Gráfico 28 – Identificação de realização, implementação e revisão constante de planejamento 
estratégico 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

A pesquisa indaga aos respondentes sobre a existência de aspectos da 

execução do planejamento estratégico que impede o desenvolvimento e crescimento 

da empresa e que não se consegue identificar quais são. A escala de conceitos 

utilizada é a mesma do item anterior: discordo totalmente, discordo, concordo, 

concordo totalmente a não sabe responder. O gráfico 31 apresenta a existência de 

aspectos da execução do planejamento estratégico que impede o desenvolvimento e 

crescimento da empresa e que não se consegue identificar quais são e os 

resultados obtidos. A pesquisa permite avaliar que 88,90% dos respondentes 

informem que não existem aspectos da execução do planejamento estratégico que 
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impede o desenvolvimento e crescimento da empresa e que não se consegue 

identificar quais são.  

Realizando o cruzamento de informações entre a existência de aspectos 

da execução do planejamento estratégico que impede o desenvolvimento e 

crescimento da empresa e que não se consegue identificar quais são e os 

assassinos da execução do planejamento estratégico (estilo de gestão de cima para 

baixo, existência de estratégias claras, mas com prioridades conflitantes, gestão 

ineficaz, falta de comunicação horizontal, entre os pares, falta de comunicação 

vertical, entre chefes e subordinados, coordenação fraca e baixo desenvolvimento 

de habilidades de lideranças) observa-se incoerência nas respostas. De um lado, 

88,90% dos respondentes informam não existem aspectos da execução do 

planejamento estratégico que impede o desenvolvimento e crescimento da empresa 

e que não se consegue identificar quais são, de outro, são apontados diversos 

assassinos da execução do planejamento estratégico que se apresentam com 

diferentes percentuais de existência. 

 

Gráfico 29 – Existência de aspectos da execução do planejamento estratégico que impede o 
desenvolvimento e crescimento da empresa e que não se consegue identificar 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Os dados da pesquisa permitem avaliar que existem diversos aspectos 

que impedem o desenvolvimento e crescimento da empresa que são conhecidos e 
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outros que não se consegue identificar. Entre os aspectos conhecidos a pesquisa 

identificou existir: 1) estilo de gestão de cima para baixo (top-down management); 2) 

estratégias claras, mas com prioridades conflitantes; 3) gestão ineficaz; 4) 

comunicação horizontal, entre os pares; 5) comunicação vertical, entre chefes e 

subordinados; 6) coordenação fraca; 7) baixo desenvolvimento de habilidades de 

lideranças; 8) barreiras de visão onde apenas parte dos colaboradores entendem a 

estratégia da organização; 9) barreiras de motivação onde os colaboradores não 

estão motivados o bastante; 10) barreiras culturais; e 11) barreiras de orçamento 

onde não existe o orçamento necessário a execução do planejamento estratégico. 

No item anterior foi indagado aos respondentes sobre aspectos da 

execução do planejamento estratégico que impede o desenvolvimento e crescimento 

da empresa e que não se consegue identificar quais são. A seguir foi indagado aos 

respondentes se estes identificam que em suas empresas existem aspectos da 

execução do planejamento estratégico que não se consegue medir através de 

indicadores. A escala de conceitos de avaliação é a mesma: discordo totalmente, 

discordo, concordo, concordo totalmente a não sabe responder. A pesquisa registra 

que 77,80% dos respondentes discordam da existência de aspectos da execução do 

planejamento estratégico que não se consegue medir através de indicadores e 

22,20% concordam. Nenhum respondente registrou que discorda totalmente, 

concordada totalmente e não sabe responder.  

A pesquisa identifica alguns aspectos que podem vir a impedir a 

execução de planejamento estratégico nas empresas pesquisadas e indaga dos 

respondentes o quanto estes aspectos estão presentes. Os aspectos citados são: 1) 

O fato de que as pessoas não entenderem o que deve ser feito; 2) A ausência de 

clareza nos objetivos estratégicos; 3) A ausência de monitoramento; 4) A 

comunicação inadequada; 5) A existência de cronograma com marcos muito 

exigentes e poucos viáveis; 6) A existência de expectativas pouco realistas; 7) A 

falta de capacitação gerencial; 8) A falta de comprometimento gerencial; 9) A falta de 

comunicação; 10) A falta de cooperação entre equipes; 11) A falta de orçamento; 12) 

A existência de orçamentos inadequados; 13) A falta de recursos; 14) A existência 

de recursos inadequados; 15) A limitação dos sistemas existentes; 16) A existência 

de lideranças sem empenho e/ou comprometimento; 17) A resistência à mudanças; 

e 18) Não sabe responder. Os respondentes poderiam escolher mais de uma opção.  
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A pesquisa registra que 22,20% dos respondentes informaram que o fato 

de que as pessoas não entenderem o que deve ser feito é um aspecto que impede a 

execução do planejamento estratégico. O mesmo percentual foi atribuído à ausência 

de clareza nos objetivos estratégicos e a existência de lideranças sem empenho 

e/ou comprometimento. O aspecto de ausência de monitoramento foi assinalado 

com 44,40% dos respondentes enquanto a comunicação inadequada foi 

mencionada por 77,80%. A existência de expectativas pouco realistas, a falta de 

orçamento e a existência de recursos inadequados foram mencionadas por 11,10% 

dos respondentes. Os aspectos de falta de capacitação gerencial, falta de 

comprometimento gerencial, falta de comunicação, falta de cooperação entre 

equipes, existência de orçamentos inadequados, limitação dos sistemas existentes e 

resistência à mudanças ficaram todos com 33,30% dos respondentes. Quanto a 

existência de cronograma com marcos muito exigentes e poucos viáveis e falta de 

recursos nenhum respondente assinalou sua existência. O gráfico 32 apresenta os 

aspectos e os respectivos percentuais de respostas para os aspectos que impedem 

a execução de planejamento estratégico nas empresas. 

 

Gráfico 30 – Identificação de quanto alguns aspectos que impedem a execução de planejamento 
estratégico está presente nas empresas pesquisadas  

 
Fonte: Elaboração do autor  
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A pesquisa permite avaliar que, a exceção de existência de cronograma 

com marcos muito exigentes e pouco viáveis e a falta de recursos, todos os demais 

aspectos citados impedem a execução de planejamento estratégico em algum grau. 

A pesquisa também indagou o grau de importância que as empresas 

atribuem aos aspectos que se seguem: 1) Entendimento do que deve ser feito; 2) 

Clareza nos objetivos estratégicos; 3) Monitoramento; 4) Comunicação inadequada; 

5) Cronograma com marcos muito exigentes e poucos viáveis; 6) Expectativas pouco 

realistas; 7) Capacitação gerencial; 8) Comprometimento gerencial; 9) Comunicação; 

10) Cooperação entre equipes; 11) Orçamento; 12) Orçamentos inadequados; 13) 

Recursos; 14) Recursos inadequados; 15) Limitação dos sistemas existentes; 16) 

Lideranças sem empenho e/ou comprometimento; e 17) Resistência às mudanças. 

Para cada aspecto é possível atribuir um dos seguintes conceitos: baixíssima 

importância, baixa importância, média importância, alta importância, altíssima 

importância e não sabe responder. 

Quanto ao aspecto de entendimento do que deve ser feito os 

respondentes registram 11,10% como de alta importância e 88,90% como de 

altíssima importância. As demais opções não receberam nenhum registro. Pode-se 

concluir que o aspecto do entendimento do que deve ser feito é importante para a 

organização. 

Quanto à clareza nos objetivos estratégicos, 22,20% registraram como de 

alta importância e 77,80% como de altíssima importância. A pesquisa permite 

concluir que todos os respondentes atribuem importância à clareza dos objetivos 

estratégicos. 

Ao monitoramento foi atribuído 11,10% como de média importância, 

44,40% como de alta importância e ainda o mesmo percentual de 44,40% como de 

altíssima importância. A pesquisa permite concluir que todos os respondentes atribui 

importância ao aspecto do monitoramento do planejamento estratégico. 

O aspecto de comunicação inadequada recebeu 11,10% de baixa 

importância, 33,30% de média importância, 33,30% de altíssima importância e 

22,20% não sabe responder. Apesar de haver quem não saiba responder, a 

pesquisa permite concluir que 77,80% dos respondentes atribui importância ao 

aspecto de comunicação inadequada do planejamento estratégico. Sendo a 

comunicação dentro das organizações um fator de alta importância, cabe aqui uma 
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avaliação mais aprofundada dos motivos que levam a comunicação a não estar 

adequada às necessidades da empresa. 

Quanto ao cronograma com marcos muitos exigentes e poucos viáveis 

11,10% dos respondentes atribuíram como de baixíssima importância, 33,30% como 

de média importância, 22,20% como de alta importância, 11,10% como de altíssima 

importância e 22,20% não sabe responder. Mesmo havendo 22,20% que não saiba 

responder, a pesquisa permite concluir que 77,80% dos respondentes atribui 

importância ao aspecto de cronograma com marcos muito exigentes e poucos 

viáveis do planejamento estratégico. 

Quanto a expectativas pouco realistas os respondentes atribuíram 

11,10% como de baixíssima importância, baixa importância e altíssima importância. 

Com 22,20% para média importância, alta importância e não sabe responder, a 

pesquisa permite concluir que 77,80% dos respondentes atribui importância as 

aspecto de expectativas pouco realistas. 

 Quanto as aspecto de capacitação gerencial os respondentes atribuíram 

22,20% como de média importância, 33,30% como de alta importância e 43,40% 

como de altíssima importância. Aos demais itens da escala de conceitos nada foi 

atribuído. A pesquisa permite concluir que todos os respondentes atribuem 

importância ao aspecto de capacitação gerencial. 

 Quanto ao aspecto de comprometimento gerencial os respondentes 

atribuíram 11,10% como média importância, 33,30% como de alta importância e 

55,60% como de altíssima importância. Aos demais itens da escala de conceitos, 

nada foi atribuído. A partir destes dados a pesquisa permite concluir que todos os 

respondentes atribuem importância ao aspecto de comprometimento gerencial. 

Quanto ao aspecto da comunicação, 11,10% não souberam responder, 

33,30% atribuíram como de alta importância e 55,60% como de altíssima 

importância. Aos demais itens da escala de conceitos, nada foi atribuído. A pesquisa 

permite concluir que 89,90% dos respondentes atribui importância ao aspecto da 

comunicação. 

Quanto ao aspecto de cooperação entre equipes nada foi atribuído à 

baixíssima importância, baixa importância e média importância. Foi atribuído 44,40% 

como de alta importância, o mesmo percentual para de altíssima importância e 

11,10% como não sabe responder. A partir dos dados coletados a pesquisa permite 
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concluir que 89,90% dos respondentes atribui importância ao aspecto de 

cooperação entre as equipes. 

 Para o aspecto de orçamento tanto para baixíssima importância como 

para baixa importância e não saber responder, nenhum percentual foi atribuído. Foi 

atribuído 11,10% como de baixa importância, 66,70% como de alta importância e 

22,20% como de altíssima importância. A pesquisa permite concluir que todos os 

respondentes atribuem importância ao orçamento do planejamento estratégico. 

No tocante ao aspecto de orçamentos inadequados foi atribuído pelos 

respondentes 22,20% para baixa importância, alta importância, altíssima importância 

e não sabe responder. Foi também atribuído 11,10% para média importância. A 

pesquisa permite avaliar que, se por um lado, todos os respondentes deram 

importância ao aspecto de orçamento do planejamento estratégico, por outro, 

77,80% deram importância ao aspecto de orçamento inadequado. 

 Quanto ao aspecto de recursos foi atribuído 11,10% para média 

importância, 44,40% como de alta importância e altíssima importância. Aos demais 

conceitos da escala, nada foi atribuído. A pesquisa permite concluir que todos os 

respondentes atribuem importância ao aspecto de recursos necessários a execução 

do planejamento estratégico. 

Quanto ao aspecto de recursos inadequados foi atribuído 11,10% para 

baixa importância e média importância, 22,20% para altíssima importância e não 

sabe responder e 33,30% como de alta importância. A pesquisa permite avaliar que, 

se por um lado todos os respondentes deram importância ao aspecto de orçamento 

do planejamento estratégico, por outro, 77,80% deram importância ao aspecto de 

recursos inadequados. 

 Quanto ao aspecto de limitação dos sistemas existentes foi atribuído 

11,10% para baixíssima importância, baixa importância e altíssima importância, 

Também foi atribuído 22,20% para média importância, alta importância e não sebe 

responder. A pesquisa permite concluir que 77,80% dos respondentes atribui 

importância ao aspecto de limitação dos sistemas existentes. 

Para o aspecto de lideranças sem empenho e/ou comprometimento foi 

atribuído 11,10% para baixa e alta importância, 44,40% para altíssima importância e 

33,30% para não sabe responder. A partir dos dados da pesquisa é possível concluir 

que 66,70% dos respondentes atribui importância ao aspecto de lideranças sem 

empenho e/ou comprometimento. 
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Para o aspecto de resistência às mudanças foi atribuído 11,10% para 

baixa importância e altíssima importância. Também foi atribuído 55,60% como de 

alta importância e 22,20% não sabe responder. Os dados da pesquisa permitem 

concluir que 66,80% atribui importância ao aspecto de resistência às mudanças.  

Para finalizar o bloco sobre caracterização de planejamento estratégico, e 

consequentemente a pesquisa, o penúltimo item trata de identificar se efetivamente 

as empresas responderam de maneira positiva que houve desenvolvimento e 

crescimento com a execução de metodologia de planejamento estratégico. O item 

utilizou a escala de conceitos: discordo totalmente, discordo, concordo, concordo 

totalmente a não sabe responder. O gráfico 33 apresenta as respostas obtidas com 

a pesquisa. Percebe-se que 77,80% afirmam que efetivamente as empresas 

responderam de maneira positiva que houve desenvolvimento e crescimento com a 

execução de metodologia de planejamento estratégico.  

A pesquisa permite avaliar que, enquanto 77,80% dos respondentes 

afirmam que efetivamente houve desenvolvimento e crescimento com a execução 

de planejamento estratégico, todos afirmam que a execução do planejamento 

estratégico auxilia as empresas.  

 

Gráfico 31 – Identificação se efetivamente as empresas responderam de maneira positiva que houve 
desenvolvimento e crescimento com a execução de metodologia de planejamento estratégico 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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O último item da pesquisa procurou identificar se planejamento 

estratégico é ponto crucial para a geração de desenvolvimento e crescimento para 

as empresas. Foi utilizada a escala de conceitos de discordo totalmente, discordo, 

concordo, concordo totalmente a não sabe responder. A partir da pesquisa pode-se 

concluir que todos os respondentes afirmam que a metodologia de planejamento 

estratégico é ponto crucial para a geração de desenvolvimento e crescimento para 

as empresas.  

Os dados da pesquisa referente ao último item reforça a importância do 

planejamento estratégico no desenvolvimento e crescimento das empresas. 

Após a análise do bloco sobre caracterização de planejamento estratégico 

o estudo avaliou pontos de controle e avaliação de congruências das respostas 

obtidas. Estes pontos estão registrados na seção a seguir. 

 

4.5 Pontos de controle e avaliação de congruências 

 

Foram adotados alguns pontos de controle e avaliação de congruência 

nas respostas obtidas. Tais pontos visam identificar se os respondentes, ao 

responderem as questões, o fazem de maneira a não haver conflito entre suas 

respostas.  

No bloco de pergunta referente à identificação dos respondentes, foi 

indagado, na segunda questão, qual o cargo do respondente. No bloco de perguntas 

referente à execução de planejamento estratégico, foi indagado quais as pessoas 

envolvidas na definição de objetivos e metas estratégicas. Os respondentes 

representam Donos/Proprietários (81,80%), Diretores (9,10%) e Presidente (9,10%) 

enquanto as pessoas envolvidas na definição de objetivos e metas estratégicas são 

os Donos/Proprietários (100%). Pode-se afirmar que todos os proprietários das 

empresas pesquisadas são atuantes dentro de suas respectivas organizações.  

As perguntas 17 e 18 (vide apêndice), ambas do bloco de execução de 

planejamento estratégico, indagam, respectivamente, sobre a periodicidade que a 

empresa executa atividades de planejamento estratégico e a quantidade de horas 

que os dirigentes destas empresas utilizam para pensarem e executarem atividades 

de planejamento estratégico. Do total de empresas que executam atividades de 

planejamento estratégico, 72,70% afirmam que o faz mensalmente e que 54,50% 

utilizam acima de 80 e até 120 horas. Levando-se em conta que um mês possui 220 
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horas trabalhadas, que um ano possui doze meses e os percentuais das duas 

perguntas da pesquisa, pode-se avaliar que os dirigentes das empresas chegam a 

utilizar de 3,03% a 4,55% do tempo anual da empresa de um dirigente para 

pensarem e executarem atividades de planejamento estratégico. Se por um lado a 

pesquisa permite observar coerência entre o total de empresas que executam 

atividades de planejamento estratégico mensalmente (72,70%) e que utilizam acima 

de 80 e até 120 horas (54,50%), por outro, há distância quantitativa elevada entre a 

quantidade de horas que um dirigente tem disponível para realizar suas atividades. 

Observa-se, no entanto, que não há consenso sobre a quantidade de horas que uma 

empresa deve investir na execução de planejamento estratégico. 

A pergunta 19 do bloco de execução de planejamento estratégico e a 

pergunta 34 do bloco de caracterização do planejamento estratégico indagam (vide 

apêndice), respectivamente, sobre a percepção do respondente sobre o resultado 

que o planejamento estratégico traz e se a execução do planejamento estratégico de 

sua empresa auxilia no desenvolvimento e crescimento da mesma. A escala de 

avaliação é a mesma: baixo, médio, alto, não traz resultados/não contribui. Enquanto 

90,90% dos respondentes afirma que o planejamento estratégico traz alto resultado 

para a empresa, 77,80% afirmam que o planejamento estratégico auxilia no 

desenvolvimento e crescimento da empresa. Percebe-se coerência nas respostas 

dos respondentes. 

A pergunta 10 do bloco de execução de planejamento estratégico e a 

pergunta 52 do bloco de caracterização do planejamento estratégico indagam, 

respectivamente, sobre a importância do planejamento estratégico para a empresa e 

se a metodologia do planejamento estratégico é ponto crucial para a geração de 

desenvolvimento e crescimento da empresa. A pergunta 10 dispõe da escala alta, 

média, baixa, não desenvolveu e a pergunta 52 da escala discordo totalmente, 

discordo, concordo, concordo totalmente, não sabe responder. Embora as escalas 

sejam diferentes, o resultado da pergunta 10 é que todos os respondentes atribuem 

importância ao planejamento estratégico e o resultado da pergunta 52 é que também 

todos consideram a metodologia de planejamento estratégico ponto crucial para a 

geração de desenvolvimento e crescimento da empresa. Percebe-se, portanto, 

coerência nas respostas dos respondentes. 

A pergunta 17 do bloco de execução de planejamento estratégico e a 

pergunta 20 do bloco de caracterização do planejamento estratégico, indagam, 
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respectivamente, sobre o fato da empresa dos respondentes executarem atividades 

de planejamento estratégico e sobre o fato das empresas dos respondentes 

realizarem constantemente planejamento estratégico. As perguntas são próximas. A 

escala para a pergunta 17 é diariamente, semanalmente, quinzenalmente, 

mensalmente, bimestralmente, semestralmente, anualmente, não sabe responder e 

a escala para a pergunta 20 é discordo totalmente, discordo, concordo, concordo 

totalmente, não sabe responder. Embora as escalas sejam diferentes, o resultado da 

pergunta 17 é que 72,70% executam atividade de planejamento estratégico 

mensalmente e que 77,80% concordam que a empresa realiza constantemente 

planejamento estratégico. Percebe-se, além da coerência nas respostas dos 

respondentes, que todos os meses as empresas destinam tempo para atividades de 

planejamento estratégico. 

As perguntas 5 e 6 do bloco de execução de planejamento estratégico, 

indagam, respectivamente, sobre o tempo que o respondente está na empresa e 

sobre a data de fundação da empresa. Registre-se que 81,80% dos respondentes 

são donos/proprietários, que 9,10% é presidente e que igual percentual é diretor. Os 

respondentes afirmam, na pergunta 5, que todos eles estão na empresa a mais de 

10 anos. A pergunta 6 permite identificar que todas as empresas têm mais de 10 

anos de existência. Embora não tenhamos como concluir categoricamente, podemos 

afirmar, a partir dos dados disponibilizados, que os proprietários estão diretamente 

ligados a execução de planejamento estratégico desde sua fundação.  

A pesquisa foi projetada com a possibilidade de serem avaliadas as 

respostas e encontradas incongruências. Neste sentido, foram inseridas perguntas 

que permitem gerar pontos de controle e avaliação de congruências. Ao finalizar 

esta seção, percebe-se que não houve incoerências nas respostas dos participantes 

da pesquisa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada junto às empresas de informática do estado do 

Ceará associadas do Instituto Titan permite chegar a considerações importantes. 

Este capítulo inicia com as considerações pertinentes à pesquisa e realiza 

fechamento com achados adicionais que foram possíveis de serem encontrados ao 

avaliar os dados obtidos. O capitulo também registra sugestões para estudos futuros 

e menciona as suas limitações. Registre-se que a pesquisa foi realizada junto aos 

proprietários das empresas participantes e que suas respostas representam suas 

percepções a cerca das questões levantadas. Dada a natureza dos dados coletados, 

não foi possível avaliar quantitativamente os critérios de crescimento e 

desenvolvimento, os quais foram analisados em função da percepção destas partes 

envolvidas. 

A pesquisa utilizou hipóteses que esperava comprovar ou refutar ao final 

dos estudos. A primeira hipótese é que a execução de planejamento estratégico 

permite aumentar o desenvolvimento e crescimento das empresas da amostra. A 

pesquisa realizou algumas indagações. Dentre elas, objetivando obter a 

comprovação ou refutação da primeira hipótese indagou-se aos respondentes sobre 

o grau de importância do planejamento estratégico para suas respectivas empresa, 

obtendo como resposta, um alto grau. Ainda nesta linha, foi indagado se a execução 

do planejamento estratégico auxilia no desenvolvimento e no crescimento das 

empresas, obtendo como resposta, alto grau em sua quase totalidade e média 

importância no restante dos respondentes. De maneira geral, há importância do 

planejamento estratégico no desenvolvimento e no crescimento das empresas 

respondentes. Ainda buscando-se resposta para a primeira hipótese, foi também 

indagado se os respondentes identificam que nas suas respectivas empresas a 

execução do planejamento estratégico é responsável pelo nível de desenvolvimento 

e crescimento da organização, obtendo como resposta, que todas as empresas 

concordam que o planejamento estratégico é responsável pelo desenvolvimento e 

crescimento da organização. 

Os dados da pesquisa permitem concluir que a primeira hipótese, a 

execução de planejamento estratégico permite aumentar o desenvolvimento e 

crescimento das empresas de informática do estado do Ceará, se confirmou.  
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A segunda hipótese da pesquisa trata de identificar se a execução do 

planejamento estratégico contribui para o desenvolvimento e crescimento das 

empresas da amostra em aspectos que não podem ser medidos pura e 

simplesmente através de indicadores. Foi possível identificar alguns dos aspectos 

que não podem ser medidos pura e simplesmente através de indicadores. Estes 

aspectos foram: sazonalidade do mercado, alterações de preço de 

produtos/serviços, rupturas mercadológicas, o fato de que as pessoas não 

entenderem o que deve ser feito, a ausência de clareza nos objetivos estratégicos, a 

comunicação inadequada, a existência de expectativas pouco realistas, a falta de 

capacitação gerencial, a falta de comprometimento gerencial, a falta de 

comunicação, a falta de cooperação entre equipes, a existência de lideranças sem 

empenho e/ou comprometimento e a resistência às mudanças. Observou-se, no 

entanto, que embora estes aspectos puderam ser identificados, não foi possível 

medir o tamanho do impacto ou quanto estes impactam no desenvolvimento e 

crescimento das organizações. 

Foi indagado aos respondentes se eles identificaram a existência de 

aspectos da execução do planejamento estratégico que não se consegue medir 

através de indicadores. Os respondentes afirmaram que discordam da existência de 

aspectos da execução do planejamento estratégico que não se consegue medir 

através de indicadores. Se, por um lado, a pesquisa permite avaliar a existência de 

aspectos que não podem ser medidos através de indicadores, por outro lado, 

identificou-se a existência de aspectos da execução do planejamento estratégico 

que não podem ser medidos pura e simplesmente através de indicadores. Em 

função dos resultados obtidos, a segunda hipótese é confirmada. 

Na construção dos conhecimentos, o estudo adotou três objetivos 

específicos. O primeiro objetivo específico foi identificar o quanto as estratégias 

definidas pelas empresas da amostra contribuem para atingirem seus objetivos 

estratégicos definidos dentro de seus planejamentos estratégicos. O segundo 

objetivo específico foi avaliar se as empresas da amostra efetivamente conseguiram 

desenvolvimento e crescimento com a execução de seus planejamentos 

estratégicos. Por fim,o terceiro objetivo específico, e não menos importante, foi 

identificar a existência de algum aspecto de desenvolvimento e crescimento não 

atrelado diretamente à execução de metodologia de planejamento estratégico nas 

empresas de informática. São os aspectos intangíveis, porém presentes durante a 
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execução de planejamento estratégico das empresas de informática do estado do 

Ceará. O objetivo limitou-se a identificar se existem aspectos e não quais aspectos 

existem. 

Quanto ao primeiro objetivo específico, foi constatado que todos os 

respondentes afirmaram que as estratégias definidas no planejamento estratégico 

de sua organização contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos. Foi 

também constatado junto a todos os respondentes que a execução do planejamento 

estratégico de suas respectivas empresas auxilia no desenvolvimento e crescimento 

das mesmas. 

Quanto ao segundo objetivo específico, as empresas responderam de 

maneira positiva que houve desenvolvimento e crescimento com a execução de 

metodologia de planejamento estratégico. Também foi registrado na pesquisa que 

todos os respondentes confirmam que a metodologia de planejamento estratégico é 

ponto crucial para a geração de desenvolvimento e crescimento para as empresas. 

Por fim, quanto ao terceiro objetivo especifico, a pesquisa registra a 

existência de aspectos não atrelados diretamente à execução de planejamento 

estratégico, e ainda, que também existem aspectos que permitem a empresa se 

desenvolverem e crescerem independente de planejamento estratégico. 

Os objetivos específicos visam consolidar o objetivo geral da pesquisa, 

causa da principal inquietação e que motivou o estudo. O presente estudo partiu do 

problema de que a execução de planejamento estratégico está em patamares muito 

baixos, apenas 10%, segundo Herrero Filho (2005). A pesquisa permitiu constatar 

que, para as empresas da amostra, esta realidade é completamente diferente, pois 

todas as empresas pesquisadas atribuíam importância ao planejamento estratégico. 

E ainda, houve desenvolvimento/implantação de planejamento estratégico. A 

pesquisa permite avaliar que as empresas da amostra vão além de atribuírem 

importância ao planejamento estratégico. Elas efetivamente 

desenvolveram/implantaram planejamento estratégico. 

O presente estudo se justificou pela análise da execução do planejamento 

estratégico em empresas de informática do estado do Ceará no tocante ao seu 

desenvolvimento e crescimento. Todas as empresas respondentes confirmam a 

importância do planejamento estratégico. Esta informação foi novamente confirmada 

junto aos respondentes, em que todos atribuíram que o planejamento estratégico 

traz resultados para a empresa, ainda que não necessariamente mensuráveis de 
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maneira objetiva. Como forma de consolidar o objetivo geral da pesquisa, foi 

indagado aos respondentes se a execução do planejamento estratégico auxilia no 

desenvolvimento e crescimento. Novamente, todos os respondentes informam que o 

planejamento estratégico auxilia no desenvolvimento e crescimento da empresa. Por 

fim, foi indagado se a metodologia de planejamento estratégico é ponto crucial para 

a geração de desenvolvimento e crescimento das empresas. Todos os respondentes 

afirmaram que a metodologia de planejamento estratégico é ponto crucial para a 

geração de desenvolvimento e crescimento para as empresas.  

Além de avaliar as informações da pesquisa quanto a pressupostos, 

hipóteses, objetivos específicos e objetivo geral, o estudo permite realizar 

considerações adicionais. Dentre elas, considera-se importante que as empresas 

possam adotar técnicas de envolvimento de todas as lideranças da organização 

para estarem junto com os Sócios/Donos/Proprietários, independente do cargo que 

ocupam: gerente, coordenadores, etc. 

Outro aspecto constatado é que, entre as empresas do segmento de 

informática do estado do Ceará, é possível afirmar que estas possuem resultados 

expressivos com a execução de planejamento estratégico, em comparação com as 

empresas estudadas por Herrero Filho (2005). É importante registrar que os 

procedimentos metodológicos adotados para esta pesquisa podem ser utilizados 

para outros setores de atividade. 

Apesar de a pesquisa registrar que as empresas utilizam indicadores 

administrativos, operacionais e financeiros, foi constatado que existem as que não 

utilizam indicadores. Considerando que todo projeto deve ser mensurado, medido e 

acompanhado para fins de avaliação de resultados, mesmo que insatisfatórios, a 

pesquisa não conseguiu identificar qual o motivo de algumas empresas não 

utilizarem indicadores. Embora a quantidade de empresas da amostra seja pequena, 

se comparado ao universo de empresas de informática existente no estado do 

Ceará, a identificação dos motivos pode vir a contribuir para análises mais 

profundas. 

Dentre as barreiras de execução de planejamento estratégico, a pesquisa 

identificou a existência da barreira de motivação dos colaboradores em que estes 

podem estar desmotivados. Embora o resultado represente quase metade dos 

respondentes, é importante ressaltar que, tendo qualquer execução de atividades da 

empresa que ser realizada por seus colaboradores, a motivação é aspecto relevante 
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para o desenvolvimento do planejamento estratégico. Se de um lado, a pesquisa 

apresenta que a motivação dos colaboradores é uma barreira de execução do 

planejamento estratégico, por outro, esta não identifica quais são os fatores 

motivacionais que comprometem a motivação dos colaboradores. Considera–se 

importante um estudo sobre este tema. 

Ainda dentre as barreiras de execução de planejamento estratégico, a 

pesquisa chamou atenção para as barreiras culturais, em que mais da metade dos 

respondentes afirmam sua existência. A pesquisa direciona para a necessidade de 

identificação de quais fatores culturais impedem a execução de planejamento 

estratégico em empresas pesquisadas. Utilizando-se de modelo desenvolvido para 

este segmento podem-se realizar estudos em outros segmentos e ainda a 

comparação dos resultados em diferentes segmentos. 

A pesquisa permite avaliar diversos aspectos que impedem a execução 

do planejamento estratégico na organização os quais Atkinson (2006) chama de 

assassinos. A pesquisa registra a gestão ineficaz como sendo um dos assassinos da 

execução do planejamento estratégico. Como quase metade dos respondentes 

concordando com sua existência, cabe avaliar com maior profundidade o que seja 

esta gestão ineficaz para os respondentes, bem como, seus impactos. 

Outros aspectos que prejudicam a execução do planejamento estratégico 

é o baixo desenvolvimento de habilidades de lideranças onde quase metade dos 

respondentes afirma a existência. Ressalte-se que a pesquisa foi direcionada para 

os dirigentes das empresas, os donos/proprietários. Quase metade dos 

respondentes reconhece existir baixo desenvolvimento de habilidades de lideranças. 

A pesquisa sugere que idêntica avaliação deve ser feita com os colaboradores do 

segundo escalão (gerentes e coordenadores). A avaliação entre estes dois públicos 

permitira o confronto de percepções. 

A pesquisa buscou responder a pergunta/problema: As empresas de 

informática do estado do Ceará conseguem desenvolvimento e crescimento com a 

execução de planejamento estratégico? A partir dos dados da pesquisa, constatou-

se que este problema existe de maneira mínima. Ao ser realizada a pesquisa, foi 

indagado se a empresa realiza constantemente planejamento estratégico. 

Constatou-se que quase todas as empresas realizam constantemente planejamento 

estratégico. Ainda na tentativa de identificar se as empresas conseguem 

desenvolvimento e crescimento com a execução de planejamento estratégico, a 
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pesquisa indagou se a direção das mesmas definiu seus objetivos e metas 

estratégicas. Todas as empresas definiram seus objetivos e metas.  

Foi indagado também, se os objetivos e metas estratégicas das empresas 

estão coerentes com suas oportunidades onde foi obtido como respostas que quase 

todas as empresas responderam que existe coerência. A pesquisa indagou aos 

respondentes se as estratégias definidas no planejamento estratégico da 

organização contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos e estes afirmaram 

a existência desta realidade. Por fim, foi indagado qual o grau de importância que é 

atribuído ao aspecto de clareza nos objetivos estratégicos. A pesquisa permite 

concluir que todas as empresas atribuem importância à clareza dos objetivos 

estratégicos. Portanto, pode-se observar que as empresas pesquisadas conseguem 

desenvolvimento e crescimento com a execução de planejamento estratégico em 

quase sua totalidade. 

O estudo permite corroborar o que Stewart (1998) afirma existir, ou seja, 

uma estrutura conceitual com base na qual os profissionais de negócios possam 

desenvolver estratégias úteis e valiosas para aumentar tanto seu capital intelectual 

quanto seu retorno sobre ele. O mesmo é possível com Porter (1996) que trata da 

eficácia operacional e da estratégia como sendo essenciais para o desenvolvimento 

das organizações. 

O estudo permite alinhar o pensamento de Hitt, Ireland e Hoskisson 

(2008) que trata a administração estratégica como um conjunto de compromissos, 

decisões e ações necessários para que empresa obtenha vantagem competitiva, 

formulação e implementação de maneira a criar retornos. O modelo de Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008), apresentado na figura 1, através de suas etapas, é percebido 

durante a análise dos resultados da pesquisa. 

O estudo permite avaliar também que o modelo de mentalidade 

estratégica de Costa (2007), na qual as duas variáveis, tempo em um limite de cinco 

anos, e espaço no limiar global, está presente ao estudo realizado junto às 

empresas da amostra. 

Outro estudo a se considerar é o realizado por Herrero Filho (2005), no 

qual este aborda as barreiras à implementação da estratégia: a) barreira de visão 

onde apenas pequena parte dos colaboradores entendem a estratégia; b) barreiras 

culturais, onde executivos dedicam menos de uma hora por mês discutindo a 

estratégia; e c) barreiras do budget (orçamento) onde as empresas não estabelecem 
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link entre o orçamento e a estratégia. A pesquisa permite avaliar as barreiras citadas 

por Herrero Filho (2005) e a presença delas nas empresas da amostra. Ao avaliar o 

estudo de Kaplan e Norton (1997), o qual define BSC como instrumento que mede o 

desempenho organizacional nas perspectivas financeira, cliente, processos internos 

e aprendizado e crescimento, a fim de permitir o acompanhamento do desempenho 

e monitoramento da estratégica, este se mostra totalmente coerente em se 

comparando com os resultados da pesquisa. 

O estudo permite avaliar Mintzberg (1994), quando este registra que 

planejamento estratégico não é sinônimo de formulação estratégica e que a 

ferramenta de planejamento estratégico possui uma série de dificuldades. Para 

Mintzberg (1994), as dificuldades do planejamento estratégico são a inibição da 

criatividade dos participantes, a diminuição do pensamento estratégico a 

inflexibilidade a resistência a mudanças, a criação clima de conformidade e o 

desencorajamento de novas ideias. A pesquisa permite avaliar que existem aspectos 

intangíveis na execução e desenvolvimento do planejamento estratégico, mas que 

estes podem auxiliar no desenvolvimento e crescimento das organizações.  

O estudo permite também rever Atkinson (2006). Esta afirma que mais da 

metade das estratégias concebidas e idealizadas pelas organizações nunca serão 

realmente implementadas. A autora cita que existem seis assassinos silenciosos da 

implementação do planejamento estratégico: estilo de gestão de cima para baixo 

(top-down management); estratégias claras, mas com prioridades conflitantes; 

gestão ineficaz; falta de comunicação vertical; coordenação fraca entre as funções 

da empresa; e baixo desenvolvimento de habilidades de lideranças. Embora estes 

aspectos, chamados de assassinos, por Atkinson (2006), estejam presentes, eles 

representam menos da metade das estratégias concebidas e idealizadas pelas 

organizações nunca serão realmente implementadas, portanto, de maneira inversa 

ao registrado pela autora. O grupo de empresas estudadas não se enquadra, tal e 

qual, no estudo realizado por Atkinson (2006).  

O estudo de cenários citado por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), no qual 

traçam um modelo de abordagem ambiental em que a empresa realizar estudos dos 

fatores internos e externos que a afetam, bem como, o de Chiavenato (2003), em 

que este menciona os macros e micros ambientes, está presente na pesquisa 

realizada junto às empresas estudadas.  
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Quanto ao estudo das peças estratégicas de missão e visão, 

mencionadas por Kaplan e Norton (1996, 1997), Herrero Filho (2005), Hitt, Ireland e 

Hoskisson (2008), a pesquisa permite concluir que todas as empresas participantes 

do estudo as possuem. Situação similar para as peças estratégicas de valores 

culturais, fatores críticos do sucesso e competências essenciais mencionadas por 

Costa (2007) e Hitt, Ireland e Hoskisson (2008). 

A pesquisa permite corroborar o estudo de Chiavenato e Sapiro (2003) 

quanto à construção de objetivos estratégicos bem como suas funções mencionadas 

por Porter (2004), quais sejam: orientar ações e projetos; definir ritmo dos negócios; 

motivar as pessoas envolvidas; e facilitar a avaliação de desempenho da 

organização e das pessoas envolvidas. De maneira similar a pesquisa permite 

avaliar e constatar a definição de projetos estratégicos mencionados por Holanda 

(1982), Marcovich (2010) e Dinsmore (2010). 

A pesquisa também permite que sejam feitas sugestões de estudos 

futuros registrados na seção a seguir. 

 

5.1 Sugestões para estudos futuros 

 

A partir das informações da pesquisa foi possível identificar e realizar 

sugestões para estudos futuros. Observou-se que a pesquisa indica que todos os 

respondentes têm mais de 10 anos em suas respectivas empresas e que mais da 

metade das empresas foram fundadas há mais de duas décadas. É possível que 

empresas com maior tempo de existência possa executar planejamento estratégico 

há mais tempo. Por outro lado, tempo e execução de planejamento estratégico são 

duas variáveis que podem ser dissociadas. Agregue-se que a cultura da empresa, 

adquirida ao longo do tempo de sua existência, pode refletir maturidade na execução 

de planejamento estratégico. Um estudo correlacionando tempo e execução de 

planejamento estratégico pode ser uma boa oportunidade de pesquisa. 

Como a presente pesquisa partiu da indagação de que as empresas de 

informática do estado do Ceará conseguem desenvolvimento e crescimento com a 

execução de planejamento estratégico não foi observada, a priori, a necessidade de 

avaliação de tempo de existência da empresa e execução de planejamento 

estratégico. 
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A pesquisa registra que quase metade das empresas que executaram 

planejamento estratégico o fizeram com equipe própria e que a outra parte atribuiu à 

equipe contratada. O que faz com que uma empresa decida ela mesma realizar seu 

planejamento estratégico? Ou contratar uma equipe para este fim? Qual equipe gera 

maior resultado para a empresa? Pode ser uma boa oportunidade, evitando-se o 

pueril mercadológico, avaliar se o desenvolvimento e crescimento das empresas tem 

maior ou menor grau com que tipo de equipe: própria ou contratada. 

Embora a pesquisa indique que as empresas utilizam determinada 

quantidade de horas para pensarem e executarem atividades de planejamento 

estratégico durante o ano, esta quantidade não é apresentada. Também não é 

apresentada a quantidade de horas trabalhadas na empresa versus a quantidade de 

horas utilizadas em planejamento da organização. Será possível que a quantidade 

de horas utilizadas para planejamento estratégico é fator determinado para o grau 

de desenvolvimento e crescimento das organizações? Um estudo desta natureza 

poderá prover novas informações.  

A pesquisa indica que pequena parte dos colaboradores não são 

responsáveis pelo nível de desenvolvimento e crescimento da organização. O que 

faz com que um colaborador não se comprometa com o desenvolvimento e 

crescimento de uma organização? Quais fatores estão ausentes ou presentes e que 

permite aos colaboradores não se comprometerem? Estas e outras questões 

correlatas podem ser objeto de estudo. 

Embora o Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (2004) seja utilizado 

pelas empresas na busca de melhores resultados na execução de seus 

planejamentos estratégicos, no presente estudo, não há com comprovar que o 

mesmo é o responsável direto dos resultados da empresa. Poderia ser objeto de 

estudo a avaliação de quanto este modelo é responsável pela execução de 

planejamento estratégico. 

A pesquisa identifica a existência de aspectos da execução do 

planejamento estratégico que impedem o desenvolvimento e crescimento das 

empresas e que não se consegue identificar quais são. O grau de influência destes 

aspectos na execução de planejamento estratégico pode ser objeto de estudo.  

A pesquisa chama atenção para o fato de a mesma registrar a existência 

de aspectos que contribuem para o desenvolvimento e crescimento das empresas, 

sem, no entanto, estarem ligados diretamente ao planejamento estratégico. Por 
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outro lado, a pesquisa não define quais são estes aspectos. Como quase metade 

dos respondentes afirma existirem aspectos que contribuem para o desenvolvimento 

e crescimento das empresas, e pouco mais da metade para aspectos que não 

contribuem, o presente estudo pode servir de base para novas abordagens na 

tentativa de identificar quais aspectos impactam o desenvolvimento e crescimento 

das empresas e que não estão atrelados ao planejamento estratégico. 

O estudo de Atkinson (2006) afirma que mais da metade das estratégias 

concebidas e idealizadas pelas organizações nunca serão realmente implementadas 

devido a existência aspectos, os quais chamou de assassinos do planejamento 

estratégico: estilo de gestão de cima para baixo (top-down management); 

estratégias claras, mas com prioridades conflitantes; gestão ineficaz; falta de 

comunicação vertical; coordenação fraca entre as funções da empresa; e baixo 

desenvolvimento de habilidades de lideranças. Como a pesquisa permitiu discordar 

da autora, cabe avaliar, em estudo posterior, se este aspecto se confirma em 

empresas de outra área de atuação, ou mesmo, da mesma área, mas em região 

geográfica diferente. 

O segmento de mercado estudado na presente pesquisa foi o de 

empresas de informática limitado à área geográfica do estado do Ceará. Em 

diversas regiões brasileiras existem clusters de empresas de informática. Pode ser 

uma boa oportunidade replicar o presente estudo nos demais clusters. De maneira 

similar, pode ser uma boa oportunidade replicar o presente estudo em cluster fora do 

Brasil. 

Pode ser uma importante contribuição para o estudo da execução de 

planejamento estratégico replicar o presente estudo em áreas diferentes de 

informática, independente da abrangência geográfica.  

Por fim, o presente estudo foi aplicado a empresas de capital fechado. 

Considera-se oportuno realizar estudo similar em empresas de capital abaixo, no 

qual se evitaria utilizar avaliação dos dados através de escala e seria usada 

mensuração das informações.  

 

5.2 Limitações deste estudo 

 

O desejo de todo pesquisador é obter amplo acesso à massa de dados 

que permita coletar, catalogar, avaliar e registrar informações que levem às 



144 
 

considerações e conclusões que auxiliem o desenvolvimento humano em suas 

diversas áreas. No entanto, o acesso à massa de dados normalmente é limitado 

pela sua disponibilidade. A presente pesquisa não divergiu das demais, tendo sido 

limitada em alguns aspectos. 

A busca do objetivo de identificar se as empresas de informática do 

estado do Ceará que utilizam metodologia de planejamento estratégico conseguem 

desenvolvimento e crescimento a partir de execução da metodologia foi limitado pelo 

acesso direto às empresas de informática. Embora utilizando importante instituto que 

congrega estas organizações, a coleta de dados só foi possível de maneira a avaliar, 

sem, no entanto, ser possível mensurar.  

Mesmo sendo possível avaliar dados utilizando-se de escala, não foi 

possível acesso a dados que possam ser mensurados como faturamento, retorno 

sobre investimento e outros indicadores financeiros aplicados ao longo de anos que 

antecedem a implementação e a execução de planejamento estratégico com época 

onde estes estavam presentes nas organizações. 

Outra limitação do estudo foi a impossibilidade de realizar entrevistas 

presenciais com os proprietários das empresas. Os donos, ao serem contatados, 

não dispunham de tempo ou já tinham agendas com seus clientes que impediam 

disponibilidade para entrevistas. 

Independente do acesso aos proprietários das empresas participantes do 

universo estudado, o estudo não teve como acessar dados financeiros das 

empresas. Sendo estas empresas concorrentes entre si e que tem em comum a 

possibilidade de desenvolvimento do cluster de informática do estado do Ceará, 

representado pelo Instituto Titan, ao qual são associadas, não houve como obter 

dados financeiros das empresas por questões de sigilo e confidencialidade. Por 

outro lado, mesmo que fosse possível acesso a estes dados, haveria a necessidade 

de construir mecanismos que permitissem identificar claramente se o resultado da 

execução de planejamento estratégico propicia desenvolvimento e crescimento das 

empresas medidos através dos resultados financeiros. O estudo teria que está 

preparando para avaliar dados da empresa antes da execução do planejamento 

estratégico e depois do mesmo, e ainda, avaliar se os resultados financeiros seriam 

atribuídos, ou não, à execução de planejamento estratégico. 

Um estudo avaliando aspectos financeiros das empresas antes e após a 

implantação e desenvolvimento do planejamento estratégico poderá ser de grande 
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auxílio para o entendimento de até que ponto esta ferramenta pode gerar resultados 

para as empresa. Importante destacar que o fato, puro e simples, de avaliar dados 

financeiros antes e após o desenvolvimento de planejamento estratégico, por si só, 

não garante de maneira indubitável que planejamento estratégico gera resultados 

para as empresas. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: Modelo de questionário a ser aplicado junto aos dirigentes das 

empresas de informática do estado do Ceará 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E CONTABILIDADE 

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO E CONTROLADORIA 

Avenida da Universidade, 2318 – Benfica – CEP: 60.020–180 – Fortaleza – CE 

Fone: (85) 3366–7816 / 3253–1740 

Internet: www.ppac.ufc.br/ e–mail: ppac@ufc.br 

 

APRESENTAÇÃO 

 

A Universidade Federal do Ceará (UFC), através da Faculdade de 

Economia, Administração, Atuária e Contabilidade (FEAAC) realiza o Mestrado 

Profissional de Administração e Controladoria. A UFC está realizando junto a 

empresas de informática do estado do Ceará pesquisa exploratória visando 

subsidiar dissertação de mestrado a ser publicada em 2012. 

A presente pesquisa exploratória aborda a análise dos impactos da 

execução de planejamento estratégico em empresas de informática do estado do 

Ceará na qual sua participação é de importância fundamental. A instituição, através 

de seu pesquisador, solicita alguns minutos de seu tempo para explorar questões de 

seu interesse e que serão utilizadas para auxiliar as atividades de sua organização. 

Qualquer contato pode ser realizado diretamente com o pesquisador, 

Giovani Nogueira de Lima, mestrando da Universidade Federal do Ceará, através 

dos fones 85 9955–0166, 3232–8499 e/ou e-mail giovaninogueira@gmail.com. 

Também pode ser contatado o Professor Doutor Jocildo Figueiredo Correia Neto, 

orientador da presente pesquisa através do e–mail jocildo@ufc.br.  
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Desde já a UFC e seus pesquisadores agradecem sua contribuição, 

garantindo que todas as informações são consideradas CONFIDENCIAIS e serão 

utilizadas apenas como dados estatísticos com fins unicamente acadêmicos. 

Registre-se que a entidade e seus pesquisadores assumem o compromisso de 

enviar os dados estatísticos da pesquisa a todos os respondentes que nos informar 

sua conta de e-mail. 

 

Giovani Nogueira de Lima 

Mestrando 

giovaninogueira@gmail.com 

85 9955–0166/3232–8499 

Professor Doutor Jocildo Figueiredo Correia Neto 

Orientador 

jocildo@ufc.br 

 

 

Bloco 1: Identificação do respondente 

Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

1 Qual nome de sua empresa? a) Especifique: ____________ 

2 Qual seu cargo? a) Proprietário/Dono. 

b) Presidente. 

c) Diretor. 

d) Gerente. 

e) Outro (especifique): _____________. 

3 Qual seu nome e e-mail? 

 

a) Nome: 

b) E-mail: _______________________. 

4 Qual sua escolaridade? a) Superior incompleto. 

b) Superior completo. 

c) Especialização. 

d) Mestrado. 

e) Doutorado. 

c) Pós doutorado. 

5 Há quanto tempo você está 

na empresa? 

a) Menos de 01 ano. 

b) De 01 a 02 anos. 

c) De 03 a 05 anos. 

d) De 06 a 07 anos. 
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Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

e) De 08 a 10 anos. 

f) Mais de 10 anos. 

 

Bloco 2: Caracterização da  empresa 

Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

6 Qual o ano de 

fundação/inicio de 

atividades da empresa 

(dd/mm/aaaa)? 

Especifique:  

7 Considerando a escala a 

seguir, como você classifica 

sua empresa? 

a) Faturamento de até R$3.600.000,00 

ano. 

b) Faturamento acima de 

R$3.600.000,00 e até 

R$10.000.000,00 ano. 

c) Faturamento acima de 

R$10.000.000,00 e até 

R$50.000.000,00 ano. 

d) Faturamento acima de 

R$50.000.000,00 e até 

R$100.000.000,00 ano. 

e) Faturamento acima de 

R$100.000.000,00 ano. 

8 Considerando a escala a 

seguir, como você classifica 

sua empresa? 

 

a) Até 10 colaboradores. 

b) Acima de 10 e até 30 colaboradores. 

c) Acima de 30 e até 50 colaboradores. 

d) Acima de 50 e até 100 colaboradores. 

e) Acima de 100 e até 200 

colaboradores. 

f) Acima de 200 e até 500 

colaboradores. 

g) Acima de 500 colaboradores. 
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Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

9 Qual produto/serviço mais 

representativo de sua 

empresa? 

a) Automação comercial. 

b) Consultoria e pesquisa tecnológica. 

c) CRM. 

d) Desenvolvimento de sistemas 

específicos. 

e) ERP. 

f) Fábrica de software. 

g) Fiscalização eletrônica. 

h) GED (Gestão eletrônica de 

documentos). 

i) Gerenciamento de Processos. 

j) Monitoramento. 

k) Outsourcing. 

l) Sales Force. 

m) Softwares contábeis. 

n) Softwares de comunicação de dados. 

o) Softwares financeiros. 

p) Soluções Linux. 

q) Soluções para mídias sociais. 

r) Suporte técnico de redes. 

s) Treinamentos e certificações em TI. 

t) Venda de equipamentos. 

u) Outro (especifique): ______________ 

 

Bloco 3: Execução de Planejamento Estratégico 

Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

10 Qual a importância do 

planejamento estratégico 

para sua empresa? 

a) Alta. 

b) Média. 

c) Baixa. 

d) Não desenvolveu. 

11 Sua empresa 

desenvolveu/implantou 

a) Equipe própria. 

b) Equipe contratada. 
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Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

planejamento estratégico 

através de? 

c) Empresa de consultoria. 

d) Não desenvolveu. 

12 Qual o período do ano que 

sua empresa 

trabalha/executa o 

planejamento estratégico? 

a) Janeiro. 

a) Fevereiro. 

b) Março. 

c) Abril. 

d) Maio. 

e) Junho. 

f) Julho. 

g) Agosto. 

h) Setembro. 

i) Outubro. 

j) Novembro. 

k) Dezembro. 

l) No primeiro semestre de cada ano. 

m) No segundo semestre de cada ano. 

n) Durante todo o ano. 

13 Qual horizonte de tempo 

que sua organização utiliza 

para planejar 

estrategicamente? 

a) Menos de 01 ano. 

b) Entre 01 e 02 anos. 

c) Entre 02 e 03 anos. 

d) Entre 03 e 04 anos. 

e) Entre 04 e 05 anos. 

f) Acima de 05 anos. 

h) Quantos anos acima de 05 anos? 

(especifique): _____________. 

14 Quais as pessoas 

envolvidas na definição de 

objetivos e metas 

estratégicas? 

a) Sócios/Donos/Proprietários. 

b) Diretores. 

c) Gerentes. 

d) Coordenadores. 

e) Lideranças. 

f) Todos os colaboradores. 
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Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

15 Treinamento em definição 

de objetivos e metas 

estratégicas permitem aos 

envolvidos estarem 

preparados para os desafios 

impostos pelos mesmos. 

Qual o grau de importância 

atribuído a treinamento de 

objetivos e metas 

estratégicas? 

a) Alto. 

b) Médio. 

c) Baixo. 

d) Não foi realizado. 

16 Qual a quantidade de 

colaboradores da empresa 

envolvidos com a definição 

de objetivos e metas 

estratégicas? 

a) Superior incompleto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, Acima de 10. 

b) Superior completo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, Acima de 10. 

c) Especialização: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, Acima de 10. 

d) Mestrado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

Acima de 10. 

e) Doutorado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

Acima de 10. 

f) Pós-doutorado: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, Acima de 10. 

17 Sua empresa executa 

atividade de planejamento 

estratégico?  

a) Diariamente. 

b) Semanalmente. 

c) Quinzenalmente. 

d) Mensalmente. 

e) Bimestralmente. 

f) Semestralmente. 

g) Anualmente. 

h) Não sabe informar. 

18 Quantas horas os dirigentes 

de sua empresa utilizam 

a) Menos de 08 hora. 

b) Entre 08 e 16 horas. 
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Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

para pensarem e 

executarem atividades de 

planejamento estratégico 

durante o ano? 

c) Acima de 16 horas e até 30 horas. 

d) Acima de 30 horas e até 40 horas. 

e) Acima de 40 e até 80 horas. 

f) Acima de 80 horas e até 120 horas. 

g) Acima de 120 horas e até 200 horas. 

h) Acima de 200 horas e até 400 horas. 

i) Acima de 400 horas. 

i) Não sabe informar. 

19 Na sua percepção o 

planejamento estratégico 

traz? 

a) Baixo resultado para a empresa. 

b) Médio resultado para a empresa. 

c) Alto resultado para a empresa. 

d) Não traz resultados para a empresa. 

 

Bloco 4: Caracterização do Planejamento Estratégico 

Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

20 Sua empresa realiza 

constantemente 

planejamento estratégico. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

21 Sua empresa realiza análise 

de ambiente (cenários)  por 

ocasião da execução de seu 

planejamento estratégico. 

� Macroambientes 

� Microambientes 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

22 As peças estratégicas da 

empresa, citadas abaixo, 

estão definidos e 

conhecidos por seus 

colaboradores. 

� O negócio da empresa. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 
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Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

� A missão. 

� A visão. 

� Os valores culturais. 

23 A direção da empresa 

definiu: 

� Seus fatores críticos de 

sucesso. 

� Suas competências 

essenciais. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

24 A direção da empresa 

conhece/mapeou: 

� Seus pontos 

fracos/fraquezas. 

� Seus pontos 

fortes/fortaleza. 

� Suas ameaças em 

relação ao mercado. 

� Suas oportunidades em 

relação ao mercado. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

25 A direção da empresa 

definiu seus objetivos e 

metas estratégicas. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

26 A direção da empresa 

definiu seus projetos 

estratégicos. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

27 Junto aos projetos 

estratégicos a direção da 

empresa definiu indicadores. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 
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Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

28 Sua empresa tem habilidade 

de notar probabilidade de 

futuros eventos: 

� Bons (oportunidades). 

� Ruins (ameaças). 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

29 Sua empresa possui 

informações a cerca da 

relação causa-efeito da 

execução do seu 

planejamento estratégico. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não saberia responder. 

30 Sua empresa possui 

habilidade de predizer 

resultados de uma decisão. 

a) Discordo totalmente. 

a) Discordo. 

b) Concordo. 

c) Concordo totalmente. 

d) Não saberia responder. 

31 Sua empresa realiza 

acompanhamento de 

incerteza ambiental de 

forma: 

a) Baixa. 

b) Média. 

c) Alta. 

d) Não realiza. 

e) Não sabe informar. 

32 Os objetivos e metas 

estratégicas de sua 

empresa estão coerentes 

com suas oportunidades. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não saberia responder. 

33 As estratégias definidas no 

planejamento estratégico de 

sua organização contribuem 

para o alcance dos objetivos 

estratégicos de forma: 

a) Baixa. 

a) Média. 

b) Alta. 

a) Não contribui. 
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Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

34 A execução do 

planejamento estratégico de 

sua empresa auxilia no 

desenvolvimento e 

crescimento de forma: 

a) Baixa. 

c) Média. 

d) Alta. 

b) Não contribui. 

35 Na execução do 

planejamento estratégico de 

sua empresa é possível 

identificar a existência de 

algum aspecto de 

desenvolvimento e 

crescimento não atrelado 

diretamente à execução de 

metodologia de 

planejamento estratégico. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

c) Não saberia responder. 

36 A execução do 

planejamento estratégico 

contribui para o 

desenvolvimento e 

crescimento de sua 

empresa em aspectos que 

não podem ser medidos 

pura e simplesmente 

através de indicadores. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

d) Não saberia responder. 

37 Os aspectos abaixo são 

fatores que afetam o 

desenvolvimento e 

crescimento de sua 

empresa independente da 

mesma executar 

planejamento estratégico. 

� Sazonalidade do 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

a) Não saberia responder. 
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Quesito Assertiva Resposta/Escolhas 

mercado. 

� Alterações de preço de 

produtos/serviços. 

� Rupturas 

mercadológicas. 

38 Durante a execução de 

planejamento estratégico a 

direção da empresa avalia 

os indicadores estratégicos 

de seus projetos. 

b) Discordo totalmente. 

c) Discordo. 

d) Concordo. 

e) Concordo totalmente. 

f) Não saberia responder. 

39 Quais tipos de indicadores 

estratégicos sua empresa 

utiliza. 

a) Indicadores administrativos. 

b) Indicadores operacionais. 

c) Indicadores financeiros. 

d) Não utiliza indicadores. 

e) Não sabe informar. 

40 Tendo o modelo Balanced 

Scorecard (BSC) as 

perspectivas/dimensões 

abaixo, você avalia que sua 

empresa as utiliza durante a 

execução de seu 

planejamento estratégico. 

� Perspectivas/dimensão 

econômica financeira. 

� Perspectivas/dimensão 

cliente/mercado. 

� Perspectivas/dimensão 

processos 

internos/estrutura. 

� Perspectivas/dimensão 

pessoas/aprendizagem. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

41 Na sua empresa existe a) Discordo totalmente. 
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barreiras da execução do 

planejamento estratégico. 

� Barreiras de visão 

(apenas parte dos 

colaboradores 

entendem a estratégia 

da organização). 

� Barreiras de motivação 

(os colaboradores não 

estão motivados o 

bastante). 

� Barreiras culturais. 

� Barreira de orçamento 

(não existe o orçamento 

necessário). 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

42 Na sua empresa todos os 

colaboradores são 

responsáveis pelo nível de 

desenvolvimento e 

crescimento da organização. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

43 Na sua empresa a execução 

do planejamento estratégico 

é responsável pelo nível de 

desenvolvimento e 

crescimento da organização. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

44 Existem em sua empresa  

assassinos da execução do 

planejamento estratégico 

abaixo. 

� Estilo de gestão de 

cima para baixo (top-

down management). 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 
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� Existência de 

estratégias claras, mas 

com prioridades 

conflitantes. 

� Gestão ineficaz. 

� Falta de comunicação 

horizontal, entre os 

pares. 

� Falta de comunicação 

vertical, entre chefes e 

subordinados. 

� Coordenação fraca. 

� Baixo desenvolvimento 

de habilidades de 

lideranças. 

45 Considerando que sua 

empresa define seu 

planejamento estratégico, 

como você considera a 

execução do PE em sua 

organização: 

0. Não executa. 

1. Executa pequena parte. 

2. Executa parte. 

3. Executa boa parte. 

4. Executa quase tudo. 

5. Executa totalmente. 

6. Não sabe responder. 

46 Sua empresa realiza, 

implementa e revisa 

constantemente o 

planejamento estratégico. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

47 Na sua empresa existem 

aspectos da execução do 

planejamento estratégico 

que impede o 

desenvolvimento e 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 
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crescimento da mesma e 

que não se consegue 

identificar quais são. 

48 Na sua empresa existem 

aspectos da execução do 

planejamento estratégico 

que não se consegue medir 

através de indicadores. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

49 Quais aspectos que 

impedem a execução do 

planejamento estratégico de 

sua empresa: 

 

a) O fato de que as pessoas não 

entenderem o que deve ser feito. 

b) A ausência de clareza nos objetivos 

estratégicos. 

c) A ausência de monitoramento. 

d) A comunicação inadequada. 

e) A existência de cronograma com 

marcos muito exigentes e poucos 

viáveis. 

f) A existência de expectativas pouco 

realistas. 

g) A falta de capacitação gerencial. 

h) A falta de comprometimento gerencial. 

i) A falta de comunicação. 

j) A falta de cooperação entre equipes. 

k) A falta de orçamento. 

l) A existência de orçamentos 

inadequados. 

m) A falta de recursos. 

n) A existência de recursos inadequados. 

o) A limitação dos sistemas existentes. 

p) A existência de lideranças sem 

empenho e/ou comprometimento. 

q) A resistência à mudanças. 
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r) Não sabe responder. 

50 Qual o grau de importância 

que você atribui a cada 

aspecto abaixo: 

� Entendimento do que 

deve ser feito. 

� Clareza nos objetivos 

estratégicos. 

� Monitoramento. 

� Comunicação 

inadequada. 

� Cronograma com 

marcos muito exigentes 

e poucos viáveis. 

� Expectativas pouco 

realistas. 

� Capacitação gerencial. 

� Comprometimento 

gerencial. 

� Comunicação. 

� Cooperação entre 

equipes. 

� Orçamento. 

� Orçamentos 

inadequados. 

� Recursos. 

� Recursos inadequados. 

� Limitação dos sistemas 

existentes. 

� Lideranças sem 

empenho e/ou 

comprometimento. 

a) Baixíssima importância. 

b) Baixa importância. 

c) Média importância. 

d) Alta importância. 

e) Altíssima importância. 

f) Não sabe responder. 
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� Resistência às 

mudanças. 

51 Minha empresa 

efetivamente respondeu 

positivamente que houve 

desenvolvimento e 

crescimento com a 

execução de metodologia de 

planejamento estratégico. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

e) Não sabe responder. 

52 A metodologia do 

planejamento estratégico é 

ponto crucial para a geração 

de desenvolvimento e 

crescimento em sua 

empresa. 

a) Discordo totalmente. 

b) Discordo. 

c) Concordo. 

d) Concordo totalmente. 

a) Não sabe responder. 
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APÊNDICE B: Modelo de e-mail enviado aos representantes das empresas 

associadas do Instituto Titan 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

A Universidade Federal do Ceará (UFC), através de seus pesquisadores está 

realizando pesquisa sobre a análise do processo de execução de planejamento 

estratégico em empresas de informática do estado do Ceará com apoio do Instituto 

Titan na pessoa de seu presidente, Senhor Jaime Alex Boscov. A pesquisa é parte 

de dissertação de mestrado e necessita de sua colaboração respondendo o 

questionário no link para site abaixo.  

Desde já, a UFC e seus pesquisadores, agradecem sua contribuição, garantindo que 

todas as informações são consideradas CONFIDENCIAIS e serão utilizadas apenas 

como dados estatísticos com fins unicamente acadêmicos. A instituição e seus 

pesquisadores assumem o compromisso de enviar os dados estatísticos da 

pesquisa a todos os respondentes que informar sua conta de e-mail. 

Link da pesquisa disponibilizado em: https://www.surveymonkey.com/s/9QWH2KW. 

Desde já a instituição agradece sua contribuição, 

 

Giovani Nogueira de Lima 

Mestrando 

giovaninogueira@gmail.com 

85 9955–0166/3232–8499 

 

Professor Doutor Jocildo Figueiredo Correia Neto 

Orientador 

jocildo@ufc.br 

 

 

 

 

 


