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RESUMO 

 

A implementação de um planejamento estratégico envolve alterações em diversos 

aspectos da empresa, como por exemplo, na estrutura organizacional da mesma. Por se 

tratar de um processo complexo que necessita de uma liderança e um trabalho em 

equipe, esse plano fica a cargo de uma consultoria especializada juntamente com a alta 

cúpula da organização. Essa pesquisa nos proporcionou entender o ponto de vista 

gerencial em relação ao desenvolvimento e implementação desse plano, quais são as 

vantagens, as dificuldades, quais melhorias podem ser apontadas na empresa e etc. 

Quando a empresa decide executar um planejamento estratégico ela precisa estar 

preparada para todas as mudanças que possam acontecer, o objetivo principal da 

organização deve ser de conhecimento de todos e os colaboradores devem trabalhar em 

conjunto para que esse objetivo seja alcançado.  

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico. Liderança. Objetivo.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The implementation of a strategic planning involves changes in several aspects of the 

company, such as it's organizational structure. Because it is a complex process that 

requires leadership and teamwork, this plan is the responsibility of a specialized 

consultancy along with the high dome of the organization. This research has provided 

us understand the managerial point of view regarding the development and 

implementation of this plan, what are the advantages, difficulties, what improvements 

can be noted in the company, etc. When the company decides to execute a strategic plan 

it needs to be prepared for any changes that may occur, the main objective of the 

organization shall be known to all employees and must work together to ensure that this 

goal is achieved.  

Keywords: Strategic planning.  Leadership. Objective. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante do cenário competitivo atual, pode-se destacar alguns fatores que 

beneficiaram essa competição: a facilidade das pessoas transitarem entre os países, o 

aumento no poder de compra das classes mais baixas da população, a abertura de novas 

empresas e mercados, o desenvolvimento de novas tecnologias e a internacionalização 

dos produtos. Estes, entre outros motivos, ajudaram a estimular a competição no mundo 

dos negócios.  

Analisando esse cenário por uma visão de consumidor, pode-se verificar que 

essa competição veio para melhorar e diversificar as opções de produtos e preços para 

os clientes. Quando se vive em um cenário onde existem poucas empresas e o 

monopólio domina, não fica muito evidente a exigência do cliente em relação a 

qualidade do produto e a um preço mais justo. 

Hoje as empresas precisam se organizar para conseguirem se manter no 

mercado, através de planejamentos que são definidos pelos gestores do corporativo das 

organizações. Embora muitas estratégias possam ser elaboradas por colaboradores de 

níveis mais baixos do corporativo, é necessário que seja feito uma formalização dessas 

iniciativas.  

Essa pesquisa tem como finalidade abordar o planejamento estratégico, 

mostrando as suas etapas, como é aplicado e quais vertentes devem ser analisadas, 

sempre com base em um referencial teórico especializado. 

Segundo Hill e Jones (2013) os gestores são fundamentais no processo de 

construção e implementação das estratégias, pois são os responsáveis pelo seu 

desenvolvimento. 

Portanto, devido a grande importância que é dada aos gestores no processo 

de elaboração das estratégias, a abordagem dessa pesquisa é de como o planejamento 

estratégico é visto pelo gerente comercial e pela gerente de recursos humanos da 

MetalGráfica Cearense - Mecesa, detalhando qual a sua importância para o futuro da 

empresa e como ocorreu o processo de implantação do planejamento estratégico na 

organização. 
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Para Chiavento e Sapiro (2003), toda estratégia requer uma liderança, para 

que haja um comprometimento, empolgação, espirito missionário e visionário, foco em 

objetivos, senso de oportunismo e entre outros adjetivos. 

 

Para a implementação de um plano estratégico bem sucedido é preciso que 

haja lideranças que multipliquem e motivem sobre a ideia de ter um plano, e mostre que 

aquelas mudanças que acontecerão na empresa têm um motivo certo e um objetivo 

maior para o bem de todos.  

A elaboração do planejamento estratégico é feita de maneira vertical, 

começando pela alta cúpula da organização até chegar ao nível mais baixo da 

hierarquia. Todos os colaboradores da organização interferem no plano, pois são feitas 

análises que englobam as suas expectativas e visões. 

Marconi e Lakatos (2007, p. 108) ligam o objetivo geral a uma visão global 

e abrangente do tema que se relaciona com o conteúdo intrínseco dos fenômenos e dos 

eventos ou das ideias estudadas. 

Os objetivos específicos, conforme as autoras (MARCONI; LAKATOS, 

2007, p. 108), tem caráter mais concreto. A função deles é intermediária e instrumental, 

permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar este a situações 

particulares.  

O objetivo geral desse trabalho é verificar a importância do planejamento 

estratégico para a organização na visão dos gestores.  

Para alcançarmos o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos 

também deverão ser alcançados: 

 

 Realizar um estudo teórico sobre o planejamento estratégico por meio de 

referências especializadas no assunto; 

 Verificar se os gestores entendem sobre o planejamento estratégico; 

 Entender como foi a implementação do planejamento estratégico na 

Mecesa;  

 E verificar se com a implementação do planejamento estratégico a 

Mecesa passou por alguma mudança positiva ou negativa.  
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Este trabalho monográfico está estruturado em cinco capítulos. 

O primeiro capítulo destina-se à introdução, onde é contextualizado o 

assunto que será abordado, sua importância, os objetivos, tanto gerais quanto 

específicos, a justificativa, a metodologia para levantamento das informações e, por fim, 

a estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo inicia-se a fundamentação teórica, abordando o tema 

estratégia e competitividade.  

No terceiro capítulo será abordado sobre o planejamento estratégico, 

expondo os conceitos, tipos, modelo e as suas fases.  

O quarto capítulo destina-se à pesquisa de campo, detalhando a metodologia 

da pesquisa, informações sobre a empresa do estudo de caso e os resultados das 

entrevistas com os gestores da organização.  

Por fim, o quinto capítulo possui as considerações finais relacionadas com o 

estudo de caso e o referencial teórico. 
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2. ESTRATÉGIA E COMPETITIVIDADE 

 

De acordo com Aaker (2007), uma empresa é geralmente uma unidade 

organizacional com uma estratégia empresarial distinta e um gestor responsável pelas 

vendas e pelos lucros. Uma organização pode ter muitas unidades de negócios que se 

relacionam horizontal e verticalmente.  

“Estratégias são esquemas ou concepções delineadas para alcançar os 

objetivos definidos.” (TAVARES, 1991, p. 165).  

“As novas regras e diretrizes para decisão, que orientam o processo de 

desenvolvimento de uma organização, têm sido chamadas de estratégia.” (ANSOFF, 

1990, p. 93). 

Para Ansoff (1990), estratégia é um dos vários conjuntos de regras de 

decisão que orientam o comportamento de uma organização, como por exemplo: 

 Padrões segundo os quais o desempenho atual e futuro da 

organização possa ser medido. Se os padrões forem qualitativos são 

denominados objetivos e quando quantitativos são chamados de 

metas; 

 Regras para o desenvolvimento da relação da empresa com o seu 

ambiente externo; 

 Regras para o estabelecimento de relações internas e processos 

internos da organização; 

 Regras segundo as quais a empresa conduz suas atividades diárias, 

chamadas de políticas operacionais. 

Segundo Ferrell et al. (2000), todas as organizações necessitam de uma 

estratégia corporativa, o esquema central ou os meios de utilizar e integrar os recursos 

das áreas de produção, finanças, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos e 

marketing, para conduzir a missão da organização e atingir as metas e os objetivos 

desejados.  

Para Ferrell et al. (2000), a estratégia da unidade de negócio determina a 

natureza e a direção futura de cada negócio, incluindo suas vantagens competitivas, a 

alocação de seus recursos e a coordenação das áreas funcionais.  
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Outra definição dada sobre unidade de negócio fica a critério de Hill e Jones 

(2013) que a definem como sendo uma divisão autônoma que possui suas próprias 

funções e departamentos de forma individual.  

Ainda conforme Aaker (2007, p.19), 

 

O escopo de uma empresa é definido pelos produtos que ela oferece e pelos 

que decide não oferecer, pelos mercados aos quais ela quer e não quer 

atender, pelos concorrentes com os quais decide concorrer ou evitar e pelo 

seu nível de integração vertical. Algumas vezes, a decisão mais importante de 

escopo empresarial diz respeito a quais produtos ou segmentos evitar, porque 

tal decisão (se seguida com disciplina) pode conservar os recursos 

necessários para competir de forma bem-sucedida em outros locais. Tais 

julgamentos algumas vezes podem envolver decisões dolorosas de venda ou 

liquidação de uma empresa. 

 

 

 

 

De acordo com Aaker (2007), dar ao cliente a proposição de valor significa 

que de alguma forma a organização esta passando esse valor ao cliente de forma 

funcional, emocional, social ou auto-expressivo. Esse valor deve ser diferenciado em 

relação aos seus concorrentes e deve ser de longa duração, deve se susentar de maneira 

relevante e significativa. Quando se trata das competências estratégicas significa dizer 

que aquelas competências são executadas de forma excepcional e quando se trata de 

ativos estratégicos esta abordando os recursos de valor que estão envolvidos na 

organização, como por exemplo a marca da empresa. Os programas funcionais de 

estratégia ajudam na implementação das estratégias.  

Hill e Jones (2013) afirmam que as empresas escolhem um tipo de estratégia 

a ser seguida pela sua unidade de negócio que lhes permitam adquirir vantagem 

competitiva sobre as concorrentes e um retorno acima da média. São basicamente três 

tipos de estratégias que podem ser usadas pelas organizações, são elas: liderança em 

custo, diferenciação e foco.  

Wright, Kroll e Parnell (2007), ressalta que uma unidade de negócio é 

subsistema organizacional independente que tem seus próprios concorrentes, seu 

mercado atuante e uma missão distinta dos outros subsistemas organizacionais da 

empresa. O autor ainda cita algumas estratégias genéricas que são consideradas uteis 

para as pequenas unidades de negócios, que são: 
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 Estratégia de nicho-custo baixo: a empresa concentra-se na 

manutenção dos custos gerais em nível baixo e concentrado em um 

pequeno segmento de mercado. 

 

 Estratégia de nicho-diferenciação: essa estratégia é utilizada em 

empresas que querem oferecer produtos ou serviços com um alto 

diferencial dos concorrentes para uma pequena faixa de clientes. 

 

 Estratégia de nicho-custo baixo/diferenciação: essa estratégia é 

uma junção das duas estratégias anteriormente citadas, em que ao 

mesmo tempo em que a empresa oferece produtos ou serviços com 

um alto diferencial, consegue manter os custos gerais baixos e 

oferecendo para uma determinada faixa de clientes. 

 

Segundo Porter (1989), uma empresa que consegue manter uma 

diferenciação será um competidor acima da média. A redução dos custos nem sempre 

implica em um sacrifício da diferenciação, pois diversas empresas conseguiram reduzir 

os seus custos e elevaram a sua diferenciação através do uso de práticas mais efetivas e 

eficientes ou de uma nova tecnologia.  

Com efeito, Hill e Jones (2013) defendem que o objetivo de uma empresa 

que adota a estratégia de liderança em custo é oferecer serviços ou produtos com custo 

mais baixos que os seus concorrentes.   

Wright, Kroll e Parnell (2007), destacam alguns procedimentos que podem 

ser utilizados pelas organizações para atingirem a estratégia de custo 

baixo/diferenciação, sendo eles: 

 Dedicação à qualidade: quando se dedica de forma contínua e 

consistente à qualidade é possível diminuir os custos envolvidos com 

refugo, garantias e atendimentos pós-vendas. Também melhora os 

resultados de forma geral; 

 Inovação de processo: buscar implementar atividades que 

aumentam a eficiência das operações e da distribuição;. 



17 

 

 

 

 Alavancagem por meio da pericia e da imagem da organização: 

algumas empresas utilizam da sua imagem ou do seu poder perante 

os concorrentes para conseguirem preços melhores com 

fornecedores entre outras situações, assim ajudam na redução dos 

custos e cria um diferencial para os seus clientes. 

 

Wright, Kroll e Parnell (2007) ainda afirmam que não necessariamente uma 

empresa precisa adotar somente uma das estratégias citadas anteriormente, muitas 

utilizam uma combinação de duas ou mais. Algumas empresas utilizam das estratégias 

que são definidas para as grandes unidades de negócios e misturam com as de pequenas 

unidades de negócios. No Quadro 1 pode verificar como são as estratégias genéricas 

para as unidades de negócios.  
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Quadro 1: Estratégias genéricas para unidades de negócio e suas ramificações 

Estratégia genérica 

de un. Negócio 

Ênfase da 

unidade de 

negócio 

Cobertura 

de 

mercado 

Características 

dos produtos e 

serviços 

Demanda do 

mercado 

Determinação 

de preços 

Nicho-custos baixos 
Custos gerais 

mais baixos 

Nicho de 

mercado 

Sem 

sofisticação 
Elástica 

Dependendo 

das forças 

setoriais, de 

baixos a 

medios 

Nicho-diferenciação 

Satisfazer 

necessidades 

de clientes 

especializados 

Nicho de 

mercado 

Altamente 

diferenciados 
Constante Altos 

Nicho-custos 

baixos/diferenciação 

Satisfazer 

necessidades 

de clientes 

especializados 

e baixos 

custos 

Nicho de 

mercado 

Altamente 

diferenciados 
Constante Altos 

Custos baixos 
Custos gerais 

mais baixos 

Todo o 

mercado 

Sem 

sofisticação 
Elástica 

Dependendo 

das forças 

setoriais, de 

baixos a 

médios 

Diferenciação 
Qualidade 

mais alta 

Todo o 

mercado 
Diferenciados 

Relativamente 

constante 

Dependendo 

das forças 

setoriais, de 

médios a altos 

Custos baixos-

diferenciação 

Qualidade 

mais alta e 

custos baixos 

Todo o 

mercado 
Diferenciados 

Relativamente 

constante 

Dependendo 

das forças 

setoriais, de 

médios a altos 

Estratégias 

múltiplas 
Mesclada Mesclada Mescladas Mesclada Mesclados 

Fonte: Wright, Kroll e Parnell (2007). 

 

 

“A estratégia genérica especifica o método fundamental para a vantagem 

competitiva que uma empresa está buscando, e fornece o contexto para a tomada de 

ações em cada área funcional.” (PORTER, 1989, p. 22). 
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Para Thompson, Strickland e Gamble (2008), existe um processo de 

elaboração e execução das estratégias de uma organização. Para isso, inicialmente os 

gestores da organização precisam definir uma visão futura da empresa, ou seja, definir o 

foco e direção que deve ser seguida pela mesma. Depois de estabelecida essa visão, é 

importante que os objetivos para a empresa sejam definidos. Nessa fase da elaboração 

da estratégia, os gestores passam a converter a visão estratégica em metas de 

desempenho específicas – resultados e consequências que desejam obter. A fase três 

consiste na elaboração da estratégia, que deverá contemplar tanto a visão estratégica da 

empresa como os objetivos definidos por ela.  Com a definição da estratégia 

estabelecida, resta implementar e executar a mesma,  sempre acompanhando os 

desdobramentos, avaliação do desempenho e realização dos ajustes corretivos.  

“A formulação da estratégia resulta de inferências de executivos, 

perspectivas apresentadas pelos cenários macroambientais elaborados para a 

organização, análise de desempenho de seu setor e de sua configuração interna.” 

(TAVARES, 1991, p. 168).  

 

Segundo Hill e Jones (2013) é preciso uma liderança estratégica eficiente 

que consiga gerir e controlar a maneira como a estratégia está sendo vista na 

organização como um todo.  

Ainda segundo Hill e Jones (2013), pode-se dividir essa liderança 

estratégica em três níveis, o primeiro sendo os gestores corporativos, o segundo sendo 

os gestores gerais e o terceiro sendo os gestores funcionais. Os gestores de nível 

corporativo são os principais autores na elaboração das estratégias que serão usadas na 

empresa. São eles quem definem as metas, objetivos, os recursos a serem usados, a 

maneira como deverá ser conduzida a empresa e a sua cultura, enfim, são os gestores 

que estão na cúpula da administração. Os gestores gerais são aqueles responsáveis pelo 

desempenho final da empresa, ou seja, tudo que se refere à saúde da organização e 

como ela pode melhorar sua vantagem competitiva ou lucratividade deve ser de 

conhecimento do gestor geral. Os gestores funcionais ficam responsáveis por somente 

um setor específico e devem  reportar-se aos gerentes gerais.  
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Hill e Jones (2013) afirmam que existem três características que são 

fundamentais para os gestores que irão atuar de forma significativa na liderança 

estratégica, sendo elas:  

 Visão, eloquência e consistência: os líderes precisam de uma visão 

bem clara sobre o futuro da empresa, para conseguirem determinar 

onde exatamente querem chegar. Os colaboradores precisam 

entender de maneira eloquente as estratégias que serão adotadas 

pelas empresas, pois elas afetarão de forma significativa a cultura 

organizacional. 

 Comprometimento: um líder forte consegue passar uma imagem de 

total comprometimento com aquele modelo de negócio que ele está 

disposto a seguir. Precisa transmitir confiança. 

 Estar bem informado: é importante que o líder tenha fontes 

formais e informais sobre a situação real da organização. É 

interessante ter esses dois tipos de fontes para que as informações 

não possam ser manipuladas e nem ocultadas. 

 Disposição para delegar e transferir poder: saber descentralizar o 

poder é uma virtude muito importante para uma liderança 

estratégica, um líder forte não pode se sobrecarregar de atribuições, 

saber delegar poder motiva o trabalhador, pois ele sente-se parte 

integrante da empresa. 

 Uso astuto do poder: saber usar de maneira esperta o poder que é 

delegado ao líder, torna-o mais inteligente e hábil para determinadas 

situações. 

 Inteligência emocional: o autocontrole e o autoconhecimento são 

características de muitos líderes fortes. 

 

Wright, Kroll e Parnell (2007) citam que uma empresa que atua em um 

único setor tem a vantagem de poder se especializar e se aprofundar no setor em que 

atua, mas também pode apresentar uma certa desvantagem, pois como ela só tem uma 

linha de negócios atuante, pode vir a tornar-se vulnerável. Nesse livro são abordadas 
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três alternativas de estratégias que podem ser utilizadas pelas empresas, que são: 

crescimento, estabilidade e redução. 

Para Wright, Kroll e Parnell (2007), a estratégia de crescimento pode ser por 

meio do crescimento interno da organização, que é alcançado através do aumento das 

vendas, da capacidade de produção e da força de trabalho. Algumas empresas preferem 

adotar essa estratégia pois acreditam que esse é o melhor tipo de crescimento já que 

assim é mais fácil de preservar a cultura organizacional, a eficiência, a qualidade e 

outras características da organização. O crescimento interno da empresa pode ser feito 

tanto de forma horizontal como de forma vertical. Quando a empresa adota o 

crescimento interno horizontal, pode envolver a criação de novos negócios relacionados 

ou não relacionados com os negócios já existentes da organização. Já o crescimento 

interno vertical, está relacionado ou não relacionado ao negócio já existente da 

organização, mas a diferença é que aborda um relacionamento mais fornecedor/cliente.  

A outra estratégia abordada por Wright, Kroll e Parnell (2007) é a de 

estabilidade, com que as empresas não pretendem nem crescer e nem reduzir, apenas 

permanecer da mesma forma como que estão no mercado, pois apresentam uma postura 

competitiva satisfatória.  

E por fim, a última estratégia abordada é a de redução e possui três formas 

que pode tomar que são: reviravolta, desinvestimento ou liquidação. Normalmente, as 

empresas adotam esse tipo de estratégia quando o desempenho das unidades de 

negócios de uma empresa é abaixo do esperado ou quando a sobrevivência da empresa 

está em jogo. Na forma reviravolta, o foco principal é tornar a empresa mais enxuta e 

eficaz, ou seja, tudo que estiver apresentando um custo muito alto e não estiver 

apresentando resultados lucrativos deverá ser eliminado. Na forma desinvestimento o 

ideal é a venda da unidade de negócios que não está apresentando um bom resultado ou 

está sugando os bons resultados de unidades mais lucrativas, então o ideal é realmente 

eliminar essa unidade de desperdício. Então, depois de ter tentado a reviravolta, depois 

o desinvestimento e mesmo assim ainda não tiver resolvido o problema, a última 

estratégia e solução a ser utilizada são a de liquidação da unidade de negócio, ou seja, 

fechamento total da unidade. 

Thompson, Strickland e Gamble (2008) acreditam que estratégia é o plano 

de ações administrativo para que são estabelecidos para conduzir as operações da 
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empresa, sendo necessário uma aplicação eficiente por conta dos gerentes, para que a 

empresa atinja crescimento, atrair e satisfazer os clientes, competir de modo bem-

sucedido entre outros. A estratégia é ligada diretamente pela maneira como será operada 

pelos gestores, a tomada de uma estratégia não é uma decisão fácil e muitas vezes é 

tomada de maneira errada, mas deve ser feita, deve-se ter um planejamento concreto. As 

estratégias que são adotadas pelas empresas vão depender do que elas querem alcançar, 

algumas optam pelo diferenciamento do produto, outras pelo baixo custo, outras para 

melhorar seu desempenho e sua posição no mercado, algumas optam por investir em um 

segmento sofisticado ou então preferem o segmento baixo/médio, enfim a estratégia vai 

depender de uma organização para a outra. Quando se trata de uma estratégia para 

conquistar vendas e participação de mercado à custa dos concorrentes, normalmente os 

gerentes optam em adotar uma estratégia ofensiva, oferecendo produtos diferenciados a 

fim de atrair novo compradores. As empresas que já são consolidadas no mercado 

preferem adotar estratégias que permitam ganhos graduais no mercado, pois conseguem 

se defender de manobras novas dos concorrentes e se manter em posição estável no 

mercado. Quando se trata de empresas que optam por não assumirem riscos, elas 

preferem adotar estratégias que foram utilizadas por companhias pioneiras que hoje em 

dia se tornaram bem sucedidas.  

Para Thompson, Strickland e Gamble (2008), não faltam oportunidades para 

as empresas criarem suas próprias estratégias baseadas na necessidade e visão de cada 

organização. Uma estratégia possui possibilidade de ser tornar bem sucedida quando é 

baseada em ações e abordagens competitivas, a fim de atrair novos compradores e 

conquistar sua própria posição de mercado. Não é interessante simplesmente copiar uma 

estratégia que já tenha sido adotada por uma determinada empresa, para que a 

organização conquiste uma vantagem competitiva sobre as demais concorrentes é 

preciso que ela desenvolva um diferencial, um motivo que a faça se posicionar 

firmemente no mercado e assim possa ter um desempenho financeiro acima da média. 

Quando a empresa trabalha em cima de uma vantagem competitiva, fica mais fácil para 

ela se tornar mais lucrativa do que se ela não tivesse uma vantagem competitiva, e 

principalmente quando estamos lidando com uma vantagem que promete ser duradoura 

e não temporária.  
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Thompson, Strickland e Gamble (2008), ainda afirmam que, o que torna 

uma vantagem competitiva sustentável está ligado com as ações e os elementos da 

estratégia que fazem com que um número considerável de compradores possua uma 

preferência muito mais duradoura em relação aos seus produtos e serviços ofertados, em 

comparação aos das concorrentes. Thompson, Strickland e Gamble (2008), ainda citam 

quatro abordagens que são usadas mais frequentemente e dignas de confiança para 

diferenciar uma empresa de suas concorrentes e conquistar uma estratégia competitiva 

sustentável vencedora, são elas: 

 

 Oferecer produtos ou serviços com o menor custo do setor que sua 

empresa está envolvida; 

 Buscar oferecer certas características diferenciadoras em relação aos 

concorrentes, como melhor qualidade, oferta mais ampla de produtos 

superioridade tecnologia ou valor extremamente bom dos produtos; 

 Concentrar-se em um determinado nicho de mercado restrito e assim 

oferecer o melhor atendimento das necessidades dos clientes daquele 

nicho; 

  Desenvolver especialização e pontos fortes que proporcionem uma 

capacitação competitiva superior aos concorrentes. 

 

Por fim, Thompson, Strickland e Gamble (2008) acreditam que quanto 

maior e mais sustentável for a vantagem competitiva estabelecida pela empresa, maiores 

serão os seus lucros e mais duradouros, se uma empresa não alcançar esse tipo de 

vantagem, ela estará fadada em obter somente um desempenho financeiro medíocre e 

provavelmente ficará suplantada pelos seus concorrentes. 

Segundo Aaker (2007, p. 150), “vantagem competitiva é um elemento (ou 

uma combinação de elementos) da estratégia empresarial que fornece uma vantagem 

importante sobre concorrentes existentes e futuros.” 

Aaker (2007) confirma que essa vantagem competitiva deve ser invisível 

aos clientes e fornecedores, e ainda assim proporcionar uma proposição de valor. 
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“A vantagem competitiva surge fundamentalmente do valor que uma 

empresa consegue criar para os seus compradores e que ultrapassa o custo de fabricação 

pela empresa.” (PORTER, 1989, p. 2).  

Para Porter (1989), existem dois tipos de vantagem competitiva, que são: 

 Liderança de custo: oferta de preços mais baixos do que os da 

concorrência; 

 Diferenciação: promover benefícios singulares que mais do que 

compensam um preço elevado.  

 

Para Motta (1995), o conhecimento da base da concorrência permitirá que a 

empresa determine qual o tipo de vantagem competitiva será utilizada: baixo custo ou 

diferenciação.  

A elaboração e implementação de estratégias para uma organização é vital 

para o seu bom desempenho, com boas estratégias definidas de acordo com o perfil da 

sua empresa fica mais fácil de alcançar os objetivos almejados pela organização. Para 

que as estratégias sejam traçadas de forma eficiente é preciso elaborar um estudo 

profundo sobre a empresa e todo o ambiente externo a ela, e para isso, as empresas 

costumam elaborar um Planejamento estratégico para a sua organização. 

Para entender melhor como é elaborado o planejamento estratégico, no 

capítulo 3 este será visto de forma detalhada.  
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3.  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

O planejamento estratégico surgiu com a necessidade das organizações de 

definirem uma visão futura para organização, traçar um planejamento de onde ela deseja 

estar daqui um tempo e de como ela fará para alcançar esse determinado objetivo. Nesse 

capitulo são abordados alguns modelos de planejamento estratégico que são indicados 

por alguns autores, cuja utilização depende do consultor que a empresa contratou para 

elaborar o plano, ou do tamanho e tipo da organização, enfim de uma série de 

informações que cabem a empresa decidir pelo modelo que for melhor.  

3.1  Conceitos e tipos 

“O planejamento estratégico é conceituado como um processo gerencial que 

possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, com vistas a 

obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente.” (OLIVEIRA, 

1998, p. 46). 

Chiavenato e Sapiro (2003) definem o planejamento estratégico como sendo 

um processo de formulação de estratégias organizacionais com o objetivo de a 

organização conseguir se inserir no ambiente atuante. 

O Planejamento Estratégico se mostra como um processo cíclico, sem 

fim, que por englobar toda a organização se relaciona com todas as 

partes da empresa e com todos os níveis hierárquicos, dessa forma, 

influencia e é influenciada por vários fatores organizacionais, como 

liderança, cultura, estrutura e comunicação. (KICH; PEREIRA, 2010, 

p. 6).  

 

 

 

 

Para Almeida (2007, p. 13), o planejamento estratégico tem a seguinte 

definição: 

 

Planejamento estratégico é uma técnica administrativa que procura 

ordenar as ideias das pessoas, de forma que se possa criar uma visão 

do caminho que se deve seguir (estratégia). Depois de ordenar as 

ideias, são ordenadas as ações, que é a implementação do Plano 

Estratégico, para que, sem desperdício de esforços, caminhe na 

direção pretendida. 
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“O processo de planejamento, incluindo a formulação, a execução e o 

controle, é crucial para o sucesso a longo prazo de toda instituição, devido às frequentes 

e rápidas mudanças em seu ambiente.” (MARCOVITCH, RADOSEVICH, 1978, p. 25). 

Para Oliveira (1998), o planejamento estratégico é de responsabilidade dos 

níveis mais altos da hierarquia da empresa e diz respeito tanto à definição de objetivos 

quanto à seleção das direções e ações que deverão ser seguidas para alcançar os 

objetivos determinados pela empresa. Deve-se levar em consideração as condições 

externas e internas à empresa e sua evolução esperada. 

Chiavenato e Sapiro (2003) consideram que o planejamento estratégico está 

ligado aos objetivos estratégicos de médio e longo prazo que interferem na direção a ser 

seguida pela organização, mas que aplicado isoladamente é insuficiente e que é preciso 

elaborar e articular de maneira integrada juntamente com os planos táticos e 

operacionais.  

“O planejamento resulta em procedimentos que auxiliam os dirigentes a 

tomarem decisões com maior conhecimento das suas futuras implicações.” 

(MARCOVITCH, RADOSEVICH, 1978, p. 27). 

Conforme Aaker (2007), o planejamento estratégico está centralizado no 

ambiente de mercado em que a organização atua, então faz-se necessário o 

entendimento externo à sua organização, como os concorrentes e clientes.  É importante 

que a empresa tenha informações atuais sobre o mercado mas também que ela tente 

antecipar possíveis mudanças que podem vir a afetar o andamento da sua organização 

Para Gracioso (2007), existem algumas condições essenciais para que uma 

empresa se beneficie do planejamento estratégico, que são: 

 A empresa deve encarar o crescimento como a sua segunda natureza; 

 A empresa deve encarar os seus concorrentes como inimigos reais 

ou potenciais, que é preciso neutralizar ou marginalizar; 

 Independentemente da sua cultura organizacional os proprietários e 

dirigentes devem dispor-se a aceitar a profissionalização da 

organização; 

 E a empresa deve estar preparada para incorporar um gerenciamento 

estratégico. 
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Segundo Oliveira (1998), existem três tipos de planejamento: o estratégico, 

o tático e o operacional. A diferença básica entre o planejamento estratégico e o tático é 

que o estratégico possui um prazo mais longo, é de uma amplitude maior, de risco 

maior, está relacionado com as atividades-fins e meios da empresa e possui uma 

flexibilidade menor. E a diferença entre o planejamento tático e o planejamento 

operacional é que o tático possui um prazo mais longo, maior amplitude, risco maior, 

está relacionado somente as atividades meios da empresa e possui uma flexibilidade 

menos.  

 Planejamento estratégico: é o tipo de planejamento que permite a 

organização definir os rumos a serem seguidos. 

 Planejamento tático: tem por objetivo otimizar determinada área de 

resultado e não a empresa toda. 

 Planejamento operacional: o objetivo é formalizar as metodologias 

de desenvolvimento e implantação estabelecidas. 

 

Quadro 2: Tipos e níveis de planejamento nas empresas 

TIPOS NÍVEL 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ESTRATÉGICO 

Planejamento 

mercadológico 

Planejamento 

financeiro 

Planejamento 

de produção 

Planejamento 

de recursos 

humanos 

Planejamento 

organizacional 
Tático 

Planos de 

preços e 

produtos 

Plano de 

despesas 

Plano de 

capacidade 

de produção 

Plano de 

recrutamento 

e seleção 

Plano diretor 

de sistemas 

Operacional 

Plano de 

promoção 

Plano de 

investimento 

Plano de 

controle de 

qualidade 

Plano de 

treinamento 

Plano de 

estrutura 

organizacional 

Plano de 

vendas 

Plano de 

compras 

Plano de 

estoques 

Plano de 

cargos e 

salários 

Plano de 

rotinas 

administrativas 

Plano de 

distribuição 

Plano de 

fluxo de 

Caixa 

Plano de 

utilização de 

mão-de-obra 

Plano de 

promoções 

Plano de 

informaçoes 

gerenciais 

Plano de 

pesquisas de 

mercado 

Plano 

orçamentário 

Plano de 

expedição de 

produtos 

Plano de 

capacitação 

interna 

Plano de 

comunicações 

 Fonte: Oliveira (1998) 
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No Quadro 2 pode-se verificar como o planejamento estratégico pode 

impactar na organização atuando em diversas áreas distintas. 

Segundo Oliveira (1998), quando a empresa está disposta a implementar um 

planejamento estratégico, ela já tem algumas expectativas em mente que espera serem 

alcançadas: 

 Conhecer e passar a utilizar da melhor maneira os seus pontos fortes. 

 Conhecer e eliminar ou adequar os seus pontos fracos. 

 Conhecer e usufruir as oportunidades externas ao seu ambiente. 

 Conhecer e evitar as ameaças externas. 

 Ter um feito plano de trabalho, estabelecendo: as premissas básicas 

que deverão ser consideradas no processo; as expectativas de 

situações almejadas pela empresa; os caminhos a serem seguidos 

pela empresa; a maneira como serão realizados os planos de ação e 

como e onde deverão alocar os seus recursos.  

 

3.2 Fases do planejamento estratégico 

 

Cada autor adota um tipo de planejamento estratégico em sua obra e nesse 

capítulo é citado o modelo do Chiavenato e Sapiro (2003) mas prioriza-se de forma 

detalhada o planejamento estratégico estabelecido pelo Oliveira(1998, p. 64), com 

considerações de outros autores importantes.  

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), o planejamento estratégico é 

constituído dos seguintes elementos: 

 Declaração de missão: determinar a razão de ser da empresa; 

 Visão de negócios: determinar onde a empresa deseja chegar; 

 Diagnostico estratégico externo: análise de todo o ambiente 

externo que envolve a organização; 

 Diagnostico estratégico interno: analisa todo o ambiente interno da 

empresa, ou seja, a empresa passa a ser conhecer melhor, 

observando todas as suas forças e fraquezas. 
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 Fatores-chave de sucesso: esse recurso foi estabelecido por Ansoff, 

procura-se evidenciar o que é realmente critico para a empresa. 

 Sistemas de planejamento estratégico: construção de ações para 

que a empresa consiga conquistar a sua visão de negócios, missão e 

objetivos. 

 Definição dos objetivos: determinação dos objetivos que a empresa 

quer conquistar.  

 Análise dos públicos de interesse: analisar todo e qualquer tipo de 

grupo, pessoa, organização que possa exercer qualquer influencia na 

empresa.  

 Formalização do plano: elaboração de programas e projetos 

específicos para ajudar na implementação do plano. 

 Auditoria de desempenho e resultados: trata-se de rever o que foi 

implementado para determinar os novo rumos do processo, 

mantendo as estratégias de sucesso e revendo as más escolhas.  

 

Para Oliveira (1998), o planejamento estratégico é formado por quatro fases, 

sendo elas: diagnóstico estratégico; missão da empresa; objetivos, metas e ações; 

controle e avaliação. 

3.2.1 Diagnóstico estratégico 

 

a) Identificação da visão 

Nessa etapa é identificado em que ponto a empresa quer chegar, quais são as 

expectativas e desejos dela, geralmente é decidido pela alta cúpula da organização. 

 

b) Análise externa 

Segundo Oliveira (1998), nessa etapa é verificado as ameaças e 

oportunidades que estão no ambiente da empresa e a melhor maneira de usufruir ou 

eliminar deles. A empresa precisa olhar para fora de si, para conseguir enxergar o que o 

ambiente externo pode lhe trazer de bom ou ruim.  
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Aaker (2007) acredita que a análise externa precisa ter um objetivo que se 

concentre na identificação de oportunidades, ameaças, tendências, incertezas estratégias 

e escolhas estratégias.  

Wright, Kroll e Parnell (2007) afirmam que existem alguns fatores que 

devem ser analisados quando é estudado o ambiente externo da organização, como por 

exemplo: 

 Forças politico-legais: abrangem os resultados das eleições, 

legislação e qualquer medida politica ou legislativa que poderá 

intervir na organização; 

 Forças econômicas: aumento ou diminuição do produto interno 

bruto; elevação ou queda das taxas de juros, da inflação e do valor 

do dólar; 

 Forças tecnológicas: qualquer melhoria ou avanço na tecnologia 

que pode oferecer uma oportunidade ou ameaça a empresa; 

 Forças sociais: aborda as tradições, valores, tendências sociais e 

expectativas que uma sociedade tem em relação a empresa. 

 

Para Tavares (1991), ao realizar a análise externa da organização deve-se 

levar em consideração quatro dimensões, que são: 

 Complexidade: deve-se levar em consideração a quantidade de 

variáveis que são relevantes para a organização e que em 

determinado momento pode afetá-la; 

 Velocidade: é a intensidade em que os fatores analisados do 

ambiente externo são alterados; 

 Duração: é o período de tempo em que um fator interfere na 

organização; 

 Incerteza: é o grau de previsibilidade das possíveis ocorrências 

ambientais que pode ser baixo, médio ou alto.  

Na concepção de Oliveira (1998), quando se for realizar a análise externa da 

organização é importante dividir a empresa em duas camadas, uma de ambiente direto e 

outra de ambiente indireto, e avaliar as variáveis ambientais e os seus componentes. 
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 Ambiente direto: representa o conjunto de fatores que a empresa 

tem condições de identificar, avaliar e medir o grau de influencia 

proporcionado. 

 Ambiente indireto: representa o conjunto de fatores que a empresa 

identificou, mas não consegue de imediato avaliar ou medir o grau 

de influencia entre as partes.  

 

c) Análise interna 

Para Oliveira (1998), é nesta etapa que se é verificado os pontos fortes, 

fracos e neutros da empresa. O ponto neutro abordado pelo autor é uma variável que foi 

identificada pela empresa, mas o seu efeito na organização ainda é desconhecido, e 

então não sabe se deve considerá-la como um ponto forte ou fraco.   

Aaker (2007) considera que após a empresa realizar a análise interna, ela 

passa a se conhecer profundamente.   

 

d) Análise dos concorrentes 

 

Segundo Aaker (2007), essa análise da concorrência começa quando a empresa 

identifica os seus principais clientes atuais e os potenciais, quando há muitos 

concorrentes é importante agrupar os que possuem as mesmas características, como 

tamanho, preço, pontos fortes, pontos fracos e etc. 

Santos (1992) acredita que com os principais concorrentes deve-se ter uma 

atenção maior e para isso, é necessário observar permanentemente suas ações 

administrativas, especialmente quanto a: 

 Agressividade comercial: definida pela sua politica de preços, qualidade 

dos produtos, distribuição e condição de faturamento oferecida aos 

clientes “normais”; 

 Target especifico: referenciado na forma de comunicação com os 

clientes e públicos-alvo; 

 Estilo diferenciado de atuação: quando a empresa adota uma cultura de 

organizacional diferente; 
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 Análise do ciclo de vida de seu produto e da empresa como um todo. 

3.2.2 Missão da empresa 

 

a) Estabelecimento da missão da empresa 

 

Oliveira (1998) apresenta nessa fase do planejamento estratégico a definição 

da razão de ser da organização, bem como o seu planejamento estratégico. 

“A missão da empresa permeia todas as decisões estratégicas.” 

(GRACIOSO, 2007, p. 30). 

Chiavenato e Sapiro (2003) acreditam que a missão da empresa é a 

declaração do seu propósito e como será o alcance da organização em termos de produto 

e de mercado, definindo o seu posicionamento estratégico. 

“A missão constitui uma maneira de traduzir o sistema de valores em termos 

de crenças ou áreas básicas de atuação da organização.” (CHIAVENATO e SAPIRO, 

2003, p. 56).  

Para Chiavenato e Sapiro (2003), a missão está alinhada com os seguintes 

aspectos: 

 Qual é a razão de ser da organização. 

 Qual é o papel da organização na sociedade. 

 Qual é a natureza do negócio da organização. 

 Quais os tipos de atividades em que a organização deve concentrar 

seus esforços no futuro. 

 

 

b) Estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais  

 Segundo Oliveira (1998) dentro da missão da organização é preciso 

estabelecer os propósitos da empresa, ou seja, qual o segmento que ela atua e qual ela 

pretende entrar. 
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c) Estruturação e debate de cenários 

Com a imprevisibilidade do ambiente, Wright, Kroll e Parnell (2007) 

acreditam que é importante que a organização planeje diversos cenários que podem vir a 

ocorrer no futuro, para que a organização não seja surpreendida. Os cenários 

alternativos podem expressar suposições otimistas ou pessimistas. 

 

d) Estabelecimento da postura estratégica 

A maneira como a empresa se posiciona perante o mercado é um aspecto 

importante que Oliveira (1998) leva em consideração, para o autor essa postura 

estratégica corresponde a maneira mais adequada da organização alcançar seus 

propósitos dentro da missão, não esquecendo o ambiente interno e externo que foram 

estabelecidos anteriormente.  

 

e) Estabelecimento das macroestratégias e macropoliticas  

Oliveira (1998) define-as como sendo: 

 Macroestratégias: são as ações estabelecidas pela empresa que 

farão a empresa interagir de melhor maneira no ambiente, usufruir e 

gerar vantagens competitivas. 

 Macropolíticas: são as grandes orientações que a empresa adotara 

como base para as decisões para que ela possa interagir melhor com 

o ambiente. 

3.2.3 Objetivos, estratégias e ações 

 

Nessa fase são definidas as ações a serem executadas para se alcançar a 

situação desejada.  

 

 Estabelecimento de objetivos, desafios e metas 

Para Oliveira (1998) nessa etapa é importante que sejam definidos os 

seguintes pontos: 
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 Objetivo: alvo ou situação em que se pretende chegar, onde a 

empresa deve focar seus esforços. 

 Objetivo funcional: é o objetivo intermediário, que são 

referentes às áreas funcionais. 

 Desafio: representa a modificação de uma situação 

 Meta: correspondem as etapas quantificadas e com prazos para 

alcançar os desafios e objetivos. 

 

 Estabelecimento de estratégias e politicas funcionais 

Segundo Oliveira (1998), essa etapa é muito significativa para o 

planejamento estratégico, pois são definidas as estratégias a serem adotadas no plano de 

negócio. 

 

 Estabelecimento dos projetos e planos de ação 

A definição de projetos e planos de ação é fundamental nessa etapa, por isso 

Oliveira (1998) as define como sendo: 

 Projetos: são trabalhos a serem executados com responsabilidades 

de execução, resultados esperados com quantificação de benefícios e 

prazos para execução preestabelecidos, considerando todas as áreas 

funcionais. 

 Planos de ação: são os conjuntos das partes comuns dos diversos 

projetos que estão sendo abordados.  

3.2.4 Controle e avaliação 

 

 Essa última etapa consiste no controle e manutenção do planejamento 

estratégico, ou seja, verificar constantemente se todos os objetivos, metas, desafios 

traçados, os planos futuros que foram definidos para a organização estão sendo de fato 

seguidos. A parte do controle e avaliação deve ser executada de forma eficiente para 

que o resultado seja alcançado e o objetivo realizado.  

“As ações decorrentes do controle podem ser reativas ou proativas” 

(TAVARES, 1991, p. 194).  
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De acordo com Chiavenato e Sapiro (2003, p. 372),  

 

A estratégia não deve ser avaliada apenas após a sua implementação, 

mas continuamente no decorrer de todas as suas etapas. O 

planejamento estratégico deve ser desenhado e montado de tal forma 

que possa ser avaliado não somente em termos de resultados finais, 

mas igualmente em termos de comportamento organizacional à 

medida que a organização se desloca e movimenta para alcançar 

objetivos e resultados, como pode também focar os resultados 

alcançados. 

 

Para Wright, Kroll e Parnell (2007), o controle estratégico consiste em 

determinar em que medida as estratégias da empresa são eficazes para atingir os 

objetivos determinados por ela, e caso seja visto que os objetivos não estão sendo 

alcançados como foram determinados anteriormente, é no controle que é feito a 

modificação das estratégias para que os objetivos sejam realizados. Esse processo de 

controle é continuo, pois as medidas corretivas intermitentes podem ser necessárias para 

manter a organização em funcionamento.  

 Wright, Kroll e Parnell (2007) analisam o processo de controle 

estratégico na visão da alta cúpula da organização, onde são verificados alguns passos 

que são seguidos pela mesma, que são: 

 Passo 1: dentro do parâmetro da missão e dos objetivos gerais e 

específicos da organização, determinar que necessidades devem ser 

monitoradas, avaliadas e controladas. 

 Passo 2: estabelecer padrões 

 Passo 3: mensurar desempenho 

 Passo 4: comparar desempenho com padrões 

 Passo 5: não tomar medida alguma se o desempenho se harmoniza 

com os padrões 

 Passo 6: tomar medidas corretivas se o desempenho não se 

harmoniza com os padrões. 

 

Para Oliveira (1998), é nesta fase que é verificado como a empresa está 

caminhando para o objetivo necessário e envolve os seguintes processos: 

 Avaliação de desempenho; 
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 Comparação do desempenho real com os objetivos, desafios, metas e 

projetos estabelecidos; 

 Análise dos desvios dos mesmos; 

 Tomada de ação corretiva provocada pelas análises efetuadas; 

 Acompanhamento para avaliar a eficiência da ação de natureza 

corretiva; 

 Adição de informações ao processo de planejamento para 

desenvolver os ciclos futuros da atividade administrativa.  

 

“É muito importante que a empresa conheça claramente as forças que a 

cercam, para poder após análise detalhada dessas forças, escolher efetivamente a sua 

estratégia competitiva.” (MOTTA, 1995, p. 14).  

Segundo Oliveira (1998), a empresa que implementa o planejamento 

estratégico deverá apresentar os seguintes produtos finais: 

 Direcionamento de esforços para pontos comuns; 

 Consolidação do entendimento por todos os funcionários da missão, 

dos propósitos, das macroestrategias, das macropoliticas, da postura 

estratégica, dos objetivos gerais, dos objetivos funcionais, dos 

desafios, das metas das estratégias, das políticas e dos projetos da 

empresa, bem como indicar a elaboração do programa de atividades 

das varias unidades organizacionais que integram a estrutura 

organizacional; 

 Estabelecimento de uma agenda de trabalho por um período de 

tempo que permite à empresa trabalhar em cima das “prioridades 

estabelecidas” e das exceções justificadas.  

 

Depois de detalhar todas as fases do planejamento estratégico, é percebido 

que a alta cúpula da organização tem uma participação intensa no desenvolvimento do 

planejamento. Com isso, no próximo capítulo, apresenta-se uma pesquisa que foi 

realizada com dois gerentes de uma empresa cearense que esteviveram presentes 

durante toda a elaboração e implementação do planejamento estratégico na organização.  
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4. PESQUISA DE CAMPO 

4.1   Metodologia 

Em consonância com Gil (2002, p.162), a metodologia trata de descrever os 

procedimentos a serem seguidos na realização da pesquisa. Sua organização varia de 

acordo com as peculiaridades de cada pesquisa. 

Segundo Marconi e Lakatos (1990, p. 19), a pesquisa descritiva aborda 

quatro aspectos: descrição, registro, análise e interpretação de fenômenos atuais, 

objetivando o seu funcionamento no presente.  

Para Rúdio (2007), na pesquisa descritiva o pesquisador passa a conhecer e 

interpretar a realidade, sem interferir ou modificá-la. Essa pesquisa pode aparecer sob 

diversas formas, como pesquisa de opinião, em que se procura saber que atitudes, 

pontos de vista e preferências têm as pessoas a respeito de algum assunto.  

Conforme Marconi e Lakatos (1990, p. 84), a entrevista é um encontro entre 

duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional.  

Nesta pesquisa, é abordado o ponto de vista de dois gestores que trabalham 

em uma organização que teve o planejamento estratégico implementado: um gerente de 

recursos humanos e outro da área comercial. Ambos passaram por todo o processo da 

formulação e implementação do planejamento estratégico. 

Para Marconi e Lakatos (1990) existem três tipos de entrevistas: 

 Padronizada ou estruturada: o entrevistador segue um roteiro 

previamente estabelecido; as perguntas ao individuo são 

predeterminadas.  

 Despadronizada ou não estruturada: o entrevistador tem uma 

liberdade de elaborar as perguntas de acordo com o que ele ache 

adequada.  

 Painel: consiste na repetição de perguntas, de tempo em tempo, às 

mesmas pessoas, a fim de estudar a evolução das opiniões em 

períodos curtos.  

As entrevistas para essa pesquisa foram padronizadas, gravadas e foi 

previamente elaborado um questionário. Aconteceram individualmente na sala de 

reuniões da empresa e foram abordados diversos pontos, desde o que cada gerente 



38 

 

 

 

entende por planejamento estratégico até como se deu a implementação na empresa em 

que eles trabalham. É interessante analisar o ponto de vista de um gestor comercial, 

responsável pela receita da empresa, e de um gestor de recursos humanos, responsável 

pela gestão de pessoas da organização.  

4.2 Descrição da empresa 

 

Conforme o endereço eletrônico da empresa, a Metalgráfica Cearense - 

Mecesa foi fundada em Junho de 1965 e está localizada em Fortaleza no bairro Ellery. É 

uma empresa de âmbito familiar, atua no ramo de embalagens e tem uma solidez no 

mercado. A Mecesa começou a sua história atuando na produção de rolhas metálicas e 

folhas litografadas. Em 2002 iniciou a produção de baldes plásticos e logo depois abriu 

uma nova empresa em Pacatuba especializada somente na produção de baldes. Pode-se 

verificar os tipos de produtos fabricados pela Mecesa nas Figuras 1 e 2.  

Segundo o endereço eletrônico da empresa, as latas são fabricadas nos mais 

diversos formatos, tamanhos e revestimentos. Destinam-se ao envase de produtos 

químicos, inseticidas, derivados de petróleo, tintas, vernizes e alimentos. Os baldes 

plásticos são utilizados no envase de tintas, vernizes, colas e alimentos. As rolhas 

metálicas que são conhecidas popularmente como tampinhas, atendem à indústria de 

bebidas carbonatadas, como: cervejas, refrigerantes e água mineral.  

A empresa atua tanto no mercado nacional como também exporta para 

países como Argentina, Venezuela, Colômbia, África do Sul, Estados Unidos e Canadá.  

Os seus concorrentes brasileiros são bem reduzidos, por se tratar de um ramo muito 

específico, em contrapartida, os concorrentes estrangeiros são mais fortes e conseguem 

competir diretamente com a empresa. 

A Mecesa é uma empresa inovadora no segmento atuante, desde o início 

optaram por tecnologia de ponta, por qualidade total, por uma equipe de profissionais 

proativa e comprometida e por uma presença marcante na sociedade.  

Segundo o endereço eletrônico da empresa, a missão da Mecesa é fornecer 

soluções no mercado em rolhas metálicas, embalagens plásticas e metálicas.  A visão da 

empresa é dividida por cada segmento atuante, sendo eles: 
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 Rolhas metálicas: ser a número 1 em rentabilidade e líder na 

América do Sul até 2015. 

 Baldes plásticos: ser a número 1 em rentabilidade e dobrar o 

faturamento até 2015. 

 Latas metálicas: maximizar a rentabilidade do negócio com foco 

em novos mercados. 

 

 

Figura 1 – Rolhas metálicas produzidas pela Mecesa 

 

             Fonte: Recursos humanos da Mecesa (2014) 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

Figura 2: Latas metálicas produzidas pela Mecesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Recursos humanos da Mecesa (2014) 

 

 

Os valores da Mecesa são: 

 Modelo de gestão focado em resultados; 

 Soluções simples em custos; 

 Qualidade e atendimento ao cliente; 

 Excelência operacional; 

 Equipe diferenciada, proativa e comprometida; 

 Segurança no trabalho; 

 Responsabilidade social e ambiental; 

 Orgulho de ser Mecesa.  

 

A empresa desde a sua fundação era controlada pela família, sem 

interferência de nenhuma pessoa de fora, depois de um tempo a empresa passou a sentir 

necessidade em se tornar mais profissional e com isso tiveram a idéia de contratar um 

conselheiro que ajudava em alguns pontos críticos da organização. Depois da 

contratação do conselheiro perceberam que podiam profissionalizar ainda mais e então, 

o conselheiro se tornou o diretor executivo da organização.  

Mesmo ausente da diretoria, a família ainda tem muito controle sobre a 

organização e fazem parte do Conselho administrativo. 
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O CAD está presente diariamente na empresa, participam das reuniões, 

conhece todos os processos em que a empresa está envolvida e ainda é muito atuante na 

organização.  

Depois do planejamento estratégico o organograma passou por algumas 

alterações, visualizando a figura 3 pode-se verificar como ele está estruturado 

atualmente.  
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Figura 3: Organograma Mecesa 2014 

 

Fonte: Recursos humanos da Mecesa (2014). 
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4.3   Apresentação e análise dos resultados 

Os dois gerentes estão na empresa há mais de cinco anos e ocupam o cargo 

gerencial desde antes da implementação do plano. 

Não foi possível entrevistar mais gerentes, pois o time gerencial passou por 

uma reformulação desde a implementação do plano, permanecendo somente o gerente 

comercial e a gerente de recursos humanos. 

 

4.3.1 Visão gerencial sobre o planejamento estratégico para o gerente 

Comercial 

 O gestor comercial está na empresa há quase seis anos, lidera um time de 

dez pessoas e já trabalhou em outras grandes empresas. Ele fica responsável por toda a 

parte estratégica do setor comercial, lida diretamente em reuniões mensais com os 

grandes clientes da empresa, responsável tanto pelo mercado nacional, como pelo de 

exportação e está em constante processo de prospecção de novos mercados e clientes. 

 Foi elaborado um questionário com sete perguntas que foram utilizadas 

para guiar a entrevista. 

 

1) O que você compreende por planejamento estratégico? 

 

Para o gerente comercial o planejamento estratégico está ligado com o norte 

que a empresa vai seguir, a bússola que é usada para alcançar o objetivo traçado. Ele 

ainda faz uma metáfora para definir o que ele compreende por planejamento estratégico: 

para ele é como se você tivesse duas opções para quando vai para uma cidade 

desconhecida, você tem a opção de ir tentando, errando ruas ou acertando, perguntando 

às pessoas e assim chegar ao ponto aonde você quer chegar ou você já pode estudar um 

roteiro, pegar um guia e chegar mais facilmente ao ponto desejado.  

 

2) Do ponto de vista gerencial, qual é a importância do planejamento 

estratégico? 

 

 Segundo o gestor, do ponto de vista gerencial, a importância que o 

planejamento estratégico tem é que a partir dele todos os colaboradores da empresa 
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passam a ter conhecimento de onde a empresa quer chegar, todos ficam alinhados com o 

mesmo objetivo. A empresa passa a ter uma visão e missão, onde é repassada para toda 

a hierarquia organizacional, diretores, gerentes, coordenadores e desce até o chão de 

fábrica. Então, um funcionário da fábrica, por exemplo, que em certos momentos só 

realiza atividades repetitivas, tem a perspectiva de que aquele trabalho não representa 

muita utilidade mas com um planejamento desdobrado ele passa a entender e se sentir 

parte de um todo.  

 

3) Como foi a implementação do planejamento estratégico na Mecesa? 

 

 Conforme o gerente comercial, a elaboração do planejamento estratégico 

da empresa teve início em agosto de 2013 com o período estabelecido de dois anos. 

Primeiramente a empresa era liderada pelos familiares e os mesmos ocupavam os cargos 

de diretoria, não existindo uma posição de diretoria executiva. Com o passar do tempo a 

empresa passou a sentir necessidade em se profissionalizar, e com isso contratou um 

diretor executivo que trouxe a ideia da elaboração de um planejamento estratégico.  

 A missão, visão e os valores da empresa foram todos revistos e 

analisados pelo instituto que elaborou o plano. Para o instituto, conseguir analisar de 

forma correta o posicionamento de todos os funcionários da empresa, foram realizadas 

reuniões com grupos específicos, por exemplo, somente a gerencia, depois somente a 

diretoria, depois somente os coordenadores e em seguida em horários distintos foi 

ouvido todo o chão de fábrica. Primeiramente foi levada a diretoria para um hotel, onde 

foi realizado a análise SWOT e assim alinhou as expectativas da diretoria. Depois foi 

levado a gerencia para o mesmo hotel por dois dias e também realizou a análise SWOT 

e cada gerente explicitou quais eram as suas expectativas profissionais e pessoais. Como 

os funcionários da fábrica são em sua maioria, não foi possível levá-los ao hotel, mas 

foi realizado em um auditório da fábrica, a análise SWOT juntamente com as 

expectativas pessoais e profissionais de cada um. O diretor executivo estava presente na 

maioria dos momentos, mas em algumas situações era solicitada a sua ausência para que 

ninguém não fosse intimidado. 

 Também foi realizada a análise SWOT com os concorrentes e com os 

clientes para montar o plano. 
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 Com essa análise SWOT que foi realizada em todos os níveis da 

empresa, o instituto verificou que havia uma série de divergências nas opiniões dos 

funcionários da empresa como um todo. Para poder alinhar todos em um so sentido, foi 

reunido em uma sala os níveis estratégicos da organização e foi discutido cada ponto 

que estava sendo divergente e assim foi possível alinhar as expectativas de cada um. 

Depois desse alinhamento entre os níveis estratégicos, a missão, visão e valores foram 

elaborados em conjunto.  

 

4) Qual foi o impacto que o planejamento estratégico ocasionou no setor 

comercial? 

  

O setor comercial de rolhas metálicas é dividido entre nacional e 

exportação. Com a implementação do planejamento estratégico, as metas gerais para os 

dois mercados foram revistos e passou a dar uma importância maior a exportação. A 

visão para o mercado de rolhas era se tornar o número um em rentabilidade e líder na 

América do Sul até 2015.  

De forma geral, com a implementação do plano o organograma todo foi 

refeito, a disposição física dos setores foram alteradas, os gerentes passaram a interagir 

melhor e anulou mais a departamentalização que antes existia, as metas foram refeitas, a 

diretoria executiva passou a ter mais independência e o conselho administrativo se 

afastou mais para dar autonomia ao diretor executivo, implementou uma gestão de 

quadros de resultados a vista e teve um desenvolvimento maior de produtos e a empresa 

criou um setor para pesquisa e desenvolvimento de inovações.  

 Segundo o gestor comercial o planejamento estratégico trará um bom 

resultado financeiro se for realizado a médio ou longo prazo e se não acontecer nenhum 

desvio do plano inicial.  

 

5) Qual foi a maior dificuldade para a implementação? 

 

 Para o gestor comercial a maior dificuldade enfrentada pelo planejamento 

estratégico é a mudança da cultura organizacional da empresa, é fazer com que todos 

entendam que agora a empresa ira passar por algumas mudanças e que isso é necessário 
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para que o crescimento seja alcançado, a grande dificuldade é anular a 

departamentalização para que todos passem a caminhar em um único sentido, sem cada 

setor querer defender somente a sua ideia de certo.  

 

6) A cultura organizacional da Mecesa sofreu impacto? 

 

 A missão e a visão da empresa devem estar impregnadas na mente de 

todos os funcionários para que os objetivos e estratégias fiquem alinhados com a 

expectativa da empresa, e para isso acontecer deve ser diariamente ou mensalmente 

lembrado para todos os colaboradores sobre a importância de seguir o planejamento 

estratégico. Essa lembrança diária impacta na cultura organizacional da empresa, pois 

surgem novas necessidades da organização.   

 

7) Então, na sua concepção, foi importante a Mecesa implementar o 

planejamento estratégico? 

 

Para o gestor comercial foi muito importante para a Mecesa ter implantado 

o planejamento estratégico, pois a empresa passou a se tornar mais comprometida com 

os resultados e os objetivos desejados. O gestor considera que para uma empresa 

implementar o planejamento estratégico é preciso que a mesma esteja preparada, a 

equipe e a diretoria precisam estar comprometidas. Por mais que você não consiga 

executar o plano todo, qualquer parte que tenha sido executada já faz uma diferença 

significante. O planejamento estratégico da Mecesa ainda não foi finalizado 

completamente, mas alguns objetivos traçados já foram conquistados e até o final do 

ano de 2014 todo o plano será revisto.   

4.3.2 Visão gerencial sobre o planejamento estratégico para a gerente 

de Recursos humanos 

 

 A gestora de Recursos humanos está na empresa há mais de sete anos, 

lidera um time de oito pessoas e já trabalhou em outras grandes empresas. Ela fica 

responsável por toda a parte de gestão de pessoas, de comunicação e de marketing. Toda 

a parte estratégica que é de responsabilidade do departamento pessoal fica a cargo dela. 
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1) O que você compreende por planejamento estratégico? 

 

Para a gestora, o planejamento estratégico define o norte que a empresa 

deve seguir, é uma visão de futuro que a empresa precisa ter. É um rumo que a empresa 

deve tomar. 

 

2) Do ponto de vista gerencial, qual é a importância do planejamento 

estratégico? 

 

Do ponto de vista gerencial o plano facilita as atividades da gerência, pois 

todos os colaboradores estão alinhados em um único objetivo, que foi anteriormente 

definido como visão da empresa. A liderança se torna mais eficiente e o líder consegue 

guiar melhor os seus liderados.  

 

3) Como foi a implementação do planejamento estratégico na Mecesa? 

 

Com a entrada de um novo diretor executivo, tiveram a idéia de 

implementar um planejamento estratégico para que a empresa pudesse se conhecer 

melhor internamente, conhecer melhor os seus concorrentes, os seus clientes, como o 

seu produto estava sendo visto pelos outros e qual era a sua melhor qualidade, verificar 

os seus pontos fortes e fracos e definir os objetivos desejados pela diretoria, CAD e 

gerência.   

O planejamento estratégico foi elaborado inicialmente com determinação de 

que todos os objetivos da organização estariam alcançados em 2015, a gestora garante 

que boa parte desses objetivos já foram conquistados, mas que em Agosto será 

reformulado o plano e um novo prazo será estabelecido para alcançar os demais 

objetivos. 

Para servir de controle da eficiência do plano estratégico, foram 

determinados alguns comitês que verificam se a empresa está de vera alinhada com as 

expectativas do plano, se os prazos, metas e estratégias estão sendo executados de forma 

eficiente. Caso seja visto que alguma estratégia não está funcionando corretamente ou 

que precisa ser melhorada, é discutido e analisado para verificar qual a melhor solução. 
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4) Qual foi o impacto que o planejamento estratégico ocasionou no setor de 

recursos humanos? 

 

Particularmente no setor de recursos humanos foram destacadas algumas 

iniciativas que precisavam ser feitas para que o planejamento fosse de fato incorporado 

por todos os colaboradores. Foi contratada uma pessoa para fazer especificamente toda 

a parte de elaboração e divulgação da comunicação interna da organização, facilitando 

que o plano chegasse até o chão de fábrica. 

Como a missão, visão e valores tinham sido refeitos e precisavam estar na 

mente de cada funcionário, foram desenvolvidos e espalhados por toda a empresa 

quadros que continham a missão, visão, valores e a política de qualidade da empresa, no 

crachá de cada funcionário também foi colocado. 

 

5) Qual foi a maior dificuldade para a implementação? 

 

Segundo a gestora o maior desafio na implementação de um planejamento 

estratégico está na motivação e na mudança da mentalidade dos colaboradores, muitos 

trabalhadores que já estão na empresa há mais de vinte anos não acreditam que certas 

mudanças podem ser feitas e com isso haverá grandes melhoras no processo. Essa falta 

de crença, juntamente com um grande tempo de empresa executando uma determinada 

função atrapalham demais na implementação do plano. 

Os gestores precisam incessantemente implantar essa mentalidade 

inovadora, essa motivação nas suas equipes para que seja espalhado por toda a 

organização e fiquem todos unidos.  

A tarefa de motivar constantemente a sua equipe é muito desafiadora, pois a 

cada dia você precisa passar para a sua equipe que aquele objetivo da empresa não deve 

ser vista de forma individual mas sim de forma coletiva, que deve ser da vontade de 

todos.  

6) A cultura organizacional da empresa sofreu impacto? 

 

O maior impacto é visto quando se é analisado o comportamento dos 

funcionários mais antigos da organização, conseguir que eles mudem a concepção sobre 
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os desperdícios, eficiência, qualidade e segurança no trabalho é muito difícil e quando 

eles passam a entender e levar em consideração tudo o que foi determinado pelo 

planejamento estratégico o alcance do objetivo geral da empresa fica mais fácil.   

A cultura organizacional é o mais forte da organização, conseguir mudar a 

mentalidade das pessoas é uma tarefa difícil e deve ser realizada de maneira intensa.  

Com o planejamento estratégico foi visto que existem pontos positivos e 

negativos em funcionários com um longo período de empresa, por exemplo, quando um 

funcionário já está há mais de vinte anos na organização ele está repleto de vícios de 

trabalho que não permitem que eles visualizem novas maneiras de pensar e novas 

soluções de trabalho. Em contrapartida, possuir funcionário com uma longa experiência 

na empresa é um diferencial, pois a experiência deles serve de ajuda em muitos 

processos e na resolução de problemas.  

 

7) Então, na sua concepção, foi importante a Mecesa implementar o 

planejamento estratégico? 

 

Para a gestora, uma empresa sem planejamento estratégico fica perdida, é 

preciso que haja um norte estabelecido para todos, pois só assim todos estarão 

caminhando em um só sentido em busca de um objetivo comum. Para ela o 

planejamento estratégico é mais do que preciso, é simplesmente fundamental. Na 

Mecesa o planejamento foi visto de forma muito positiva e todos os colaboradores 

ajudaram, o planejamento estratégico permitiu que a empresa conquistasse mais rápido 

os objetivos desejados e os resultados da empresa melhoraram consideravelmente.  

Deve-se ter muito cuidado com instituto que é escolhido para a elaboração 

do planejamento, pois o mesmo tem acesso a todas as informações da empresa, 

conversa com os fornecedores, clientes, empregados, enfim, o instituto colherá todas as 

informações do ambiente interno e externo para que consiga traçar as estratégias 

eficientes para alcançar os objetivos determinados. Se o instituto fizer essa colheita de 

informações de maneira errada e acabar estabelecendo objetivos que nunca serão 

alcançados com estratégias totalmente ineficazes, a empresa corre o risco de sofrer 

grandes danos estruturais e financeiros. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta monografia tem como objetivo verificar a importância que o 

planejamento estratégico tem para dois gerentes da empresa Metalgráfica Cearense – 

Mecesa. Para que a pesquisa atingisse seus objetivos específicos, foi fundamental 

apresentar os conceitos, modelo e definições sobre estratégia e competitividade e 

planejamento estratégico. 

Por meio das entrevistas realizadas com os gestores da Mecesa foi possível 

verificar que o planejamento estratégico foi fundamental para a organização e com a 

implementação do plano a organização passou por mudanças positivas, como melhora 

nos resultados, estrutura organizacional e o clima entre os colaboradores.   

Algumas fases do modelo de planejamento estratégico que foi do Oliveira 

(1998, p. 64) podem ser claramente identificadas pela entrevista do gestor comercial. As 

análises SWOT que foram realizadas com os funcionários da fábrica e do 

administrativo, com os gerentes, com a diretoria e com o CAD possibilitaram ao 

instituto realizar toda a análise interna da organização. As análises realizadas com os 

fornecedores e clientes permitiram que fosse elaborada uma análise do ambiente externo 

da Mecesa. Essas duas análises são muito importantes para que o planejamento seja 

realizado de maneira correta, a empresa precisa conhecer profundamente todos os 

fatores que podem influenciar no seu desempenho tanto de forma positiva como 

negativa.  

A missão e visão da Mecesa foram reajustadas e com isso os objetivos, 

estratégias e as ações ficaram de acordo com a nova missão e visão da empresa. 

A forma como a Mecesa controla e avalia o desempenho do planejamento 

estratégico é facilmente percebido na entrevista da gestora de recursos humanos. O 

controle é feito através de reuniões mensais com os comitês responsáveis pela avaliação 

do planejamento.  

Com o planejamento estratégico a Mecesa intensificou a visão de união 

entre os colaboradores, todos estão juntos para alcançar os objetivos da empresa.  

Para que o planejamento seja eficiente o instituto precisa ter ótimas 

referências e deve ser escolhido com muito cuidado, pois um plano mal elaborado 

compromete a vida da empresa de forma significativa. 
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Analisar a opinião de dois gerentes de duas áreas distintas é muito 

interessante e para facilitar essa análise, pode-se verificar um resumo dessas opiniões no 

Quadro 3.  

Quadro 3 – Resumo das opiniões dos dois gerentes. 

  Comercial Recursos humanos 

Definição de 

planejamento 

estratégico 

É uma bússola que é usada para 

alcançar o objetivo traçado. 

O norte que a empresa deve seguir 

Importância do plano É a partir dele que todos os 

colaboradores da empresa passam 

a ter conhecimento de onde a 

empresa quer chegar, todos ficam 

alinhados com o mesmo objetivo.  

O plano facilita as atividades da gerencia, 

pois os colaboradores estão alinhados com 

um único objetivo. 

Implementação do 

planejamento na 

Mecesa 

O diretor executivo trouxe a ideia 

do planejamento e foi bem aceito 

por todos os colaboradores. Foram 

realizadas análises SWOT com o 

conselhor administrativo, com a 

diretoria, gerencia e todos os 

outros colaboradores. Também foi 

feita uma análise SWOT com os 

fornecedores e clientes. 

O diretor executivo trouxe a ideia do 

planejamento para que a empresa pudesse 

se conhecer melhor internamente e 

conhecer melhor a opiniao dos seus cliente 

e fornecedores. A fim de controlar e 

avaliar a eficiência do planejamento, foram 

criados alguns comitês para analisar as 

estratégias definidas pelo plano.  

Impacto no setor As metas foram revistas e o 

mercado de exportação ganhou 

mais força com a nova visão da 

empresa.  

Foi contratada uma pessoa para fazer 

especificamente toda a parte de elaboração 

e divulgação da comunicação interna da 

organização, facilitando que o plano 

chegasse até o chão de fábrica. Foram 

desenvolvidos e espalhados por toda a 

empresa quadros que continham a missão, 

visão, valores e a política de qualidade da 

empresa, no crachá de cada funcionário 

também foi colocado. 

Nível de dificuldade A maior dificuldade está na 

mudança da cultura organizacional 

da empresa. 

Motivação e da mudança da mentalidade 

dos colaboradores.  

Cultura organizacional Com a alteração da visão e missão 

da Mecesa, a  cultura 

organizacional sofreu impacto. 

Mudar a cultura organizacional é uma 

tarefa muito difícil. 

Importância do plano 

para a Mecesa 

A empresa passou a se tornar mais 

comprometida com os resultados e 

objetivos desejados. 

O planejamento estratégico permitiu que a 

empresa conquistasse mais rápido os 

objetivos desejados e os resultados da 

empresa melhoraram consideravelmente.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014). 
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Quando o planejamento estratégico da Mecesa foi implementado, a empresa 

sofreu diversas mudanças para que os objetivos pudessem ser alcançados. Teve troca de 

funcionários, as metas dos setores tiveram alterações, o organograma mudou, a 

disposição física do setor administrativo foi todo alterado, enfim, algumas mudanças 

foram necessárias para que o planejamento estratégico fosse seguido e isso afeta a 

mentalidade dos funcionários.   

Uma limitação que se apresenta é que por mais que os gestores achem que o 

planejamento é algo fundamental para a organização, é muito difícil conseguir que 

todos os níveis da organização absorvam a ideia do planejamento.  

Entender as opiniões dos gestores em relação a implementação do 

planejamento estratégico em uma organização é muito importante, pois são eles que 

ajudarão no desenvolvimento do planejamento e na aplicação do mesmo. As 

organizações precisam do apoio dos gestores para que o planejamento seja executado de 

maneira eficiente e as estratégias desenvolvidas de acordo com o perfil da empresa. 

Esta pesquisa contribuirá no desenvolvimento de outros trabalhos sobre o 

planejamento estratégico e ajudará as empresas que pretendem implementar um 

planejamento estratégico na organização mas tem algumas dúvidas sobre a sua 

eficiência. Compreender a visão que os gerentes têm sobre a importância do 

planejamento estratégico ajuda na implementação do mesmo.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS GESTORES 

DA ÁREA COMERCIAL E DE RECURSOS HUMANOS DA MECESA. 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADA AOS GESTORES DA MECESA 

 

1. O que você compreende por planejamento estratégico? 

 

2. Do ponto de vista gerencial, qual é a importância do planejamento 

estratégico? 

 

3. Como foi a implementação do planejamento estratégico na Mecesa? 

 

4. Qual foi o impacto que o planejamento estratégico ocasionou no setor de 

recursos humanos? 

 

5. Qual foi a maior dificuldade para a implementação? 

 

6. A cultura organizacional da Mecesa sofreu impacto? 

 

7. Então, na sua concepção, foi importante a Mecesa implementar o 

planejamento estratégico? 

 


