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Apresentação Rede e-Tec Brasil

Prezado(a) estudante,

Bem-vindo(a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das ações do 

Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído 

pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar 

a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira, 

propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico 

como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as es-

colas e colégios tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade re-

gional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação 

de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões 

distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os 

estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os 

cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudan-

te é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – in-

tegradora do ensino médio e da educação técnica - capaz de promover o cidadão com ca-

pacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da 

realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profissional!

Ministério da Educação

Junho de 2015

Nosso contato

etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de Ícones

5

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de lin-

guagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão uti-

lizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, filmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e con-

ferir o seu domínio do tema estudado.

Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever so-

bre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Olá! Tudo bem? Estamos iniciando uma nova etapa de aprendizado com a 

disciplina Planejamento. Que bom contar com a sua participação. O curso 

que você escolheu é muito importante para o seu desenvolvimento profissio-

nal e seu crescimento como ser humano. Parabéns! 

Espero que você possa aproveitar bem essa oportunidade de adquirir um 

pouco mais de conhecimento e aplicar com propriedade tudo o que conse-

guir aprender no decorrer das nossas aulas. 

Este material está dividido em quatro etapas, que logo serão conhecidas. No 

decorrer do texto você irá perceber conceitos em destaque e vai receber in-

dicações de diferentes fontes de aprendizado, espero que possa ter contato 

com cada uma delas.

Os resultados das nossas conquistas não são reflexo da nossa sorte e sim das 

nossas decisões, espero que você tenha decidido avançar e aceitar novos 

desafios. Se esta foi a sua escolha tenho certeza que iremos atingir o nosso 

objetivo. 

Desejo-lhe muito sucesso!

Palavra da Professora-autora
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Apresentação da Disciplina

Caro(a) estudante! Seja bem-vindo(a) ao estudo da disciplina “Planejamen-

to.” Será um prazer orientá-lo(a), trocar experiências e aprender com você! 

Durante 20 horas, estudaremos esse tema com muita dedicação e entusias-

mo. 

Aqui, você conhecerá a função planejamento, seu processo e sua importân-

cia para as organizações no ambiente competitivo em que está inserida.

Na aula 1, apresentaremos o conceito de planejamento, o processo admi-

nistrativo do qual é integrante, sua evolução histórica e as principais escolas 

de Estratégia.

Na aula 2, conheceremos as três etapas do processo decisório, enfocando o 

Planejamento Operacional Tático e Estratégico. 

Na aula 3, nosso foco será o Planejamento Estratégico, suas características 

e etapas. Vamos conhecer os níveis de planejamento e a importância de se 

definir o Negócio, a Missão, a Visão e os Valores da organização.

Na aula 4, nosso debate será a análise estratégica, como você já terá apren-

dido a construir um Planejamento, nesta etapa veremos como é importante 

acompanhar os resultados e avaliar as conquistas e os erros cometidos no 

processo decisório.

Bons estudos!
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Aula 1. Introdução ao planejamento

Objetivos:

• conceituar planejamento, conhecer seu processo e compreen-

dê-lo enquanto função administrativa;

• estudar o impacto do planejamento nas organizações;

• compreender a evolução do planejamento; e

• conhecer as principais escolas de estratégia.

Prezado (a)  estudante, 

Olá! Que bom contar com você! Saiba que faz parte de uma turma já ven-

cedora por estar aqui. A partir de agora está convidado (a) para o delicioso 

desafio de aprender.  

Como já mencionado na introdução da disciplina, neste módulo estaremos 

discutindo sobre Planejamento e seus principais conceitos, além de fazermos 

uma viagem na história. Iremos retomar as origens e a evolução do planeja-

mento, enfocando cada etapa. Por fim iremos conhecer as principais escolas 

de estratégia. Seja bem vindo (a)! Vamos iniciar nossa caminhada em busca 

do conhecimento e do aperfeiçoamento.

Antes de iniciarmos nossa caminhada gostaria que você refletisse sobre al-

gumas questões.

1.1 Apresentação e principais conceitos
O que é estratégia? Para que serve o planejamento? Será que o ato de pla-

nejar deve ser utilizado apenas em grandes organizações? Como o planeja-

mento faz parte do seu dia a dia?
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Após refletir sobre estas questões, você irá perceber que todos nós temos 

o hábito de planejar. Planejamos quase tudo que pretendemos fazer, desde 

as tarefas mais simples às mais complexas. Planejamento nada mais é do 

que pensar, refletir e estabelecer o melhor caminho a percorrer antes de 

agir. Quer um exemplo? Planejamos antes de ir ao supermercado! Qual o 

melhor horário, o melhor caminho, o que vamos comprar e quanto de di-

nheiro levar! Agora, imagine-se fazendo tudo isso sem pensar antes de agir. 

A questão é que, quando não planejamos o que temos a fazer, tudo tende 

a dar errado. 

Vivemos um momento onde a competitividade está cada dia mais acirrada, 

só se mantém no mercado, profissionais e empresas qualificadas e prepara-

das para os desafios do mercado. Você, enquanto futuro profissional da área 

de negócios, escolheu este curso visando sua qualificação e o crescimento 

da sua carreira, e também, por saber que nas empresas a necessidade de se 

preparar para as mudanças é ainda mais valorizada. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que recente-

mente divulgou os dados da pesquisa realizada em 2009, intitulada “Estatís-

ticas do Cadastro Central de Empresas”, cerca de 70% das empresas criadas 

no Brasil fecham as portas. Por que isso ocorre?

Para entender, vamos acompanhar o exemplo de um pequeno empreende-

dor que, depois de vinte anos de serviços prestados a uma organização, foi 

desligado da empresa e teve acesso a todos os direitos trabalhistas previstos 

em lei. Com o dinheiro em mãos, viu-se na possibilidade de realizar seu 

grande sonho: ser dono do seu próprio negócio. A falta de dinheiro, um dos 

grandes entraves para a concretização do seu ideal não representava mais 

um problema. Nosso personagem inicia, então, a procura pelo local ideal, 

idealiza a reforma e o crescimento do seu negócio, porém não se atenta na 

importância de planejar cada passo, já que além de espaço, produtos e clien-

tes é necessário conhecer o ramo de atividade, seus concorrentes e fornece-

dores, ter disponível capital de giro para repor o estoque e estar preparado 

para imprevistos. Mas o desejo de ver seu sonho tornar-se realidade não 

podia esperar, e antes de avaliar todos estes elementos, o empreendimento 

já estava com as portas abertas, pronto para receber seus clientes. Mesmo 

com tanta boa vontade, o nosso personagem tornou-se sério candidato a 

engrossar a estatística da pesquisa realizada pelo IBGE, ou seja, corre grande 

risco de ver as portas de seu empreendimento fechadas em pouco tempo.

Capital de giro: é um recurso 
responsável para se definir 
as decisões do dia a dia na 

empresa, ou seja, é o capital 
(dinheiro) disponível para 

condução do empreendimento.
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Nós perguntamos: o que falta para o empreendimento, como o do nosso 

personagem, dar certo?

Segundo Sauaia & Sylos (2000), as principais causas das falências das em-

presas são:

• Desconhecimento do mercado;

• Desconhecimento do produto e/ou serviço;

• Falta de qualidade;

• Localização imprópria;

• Problemas na relação com os fornecedores;

• Tecnologias de produção obsoletas;

• Imobilização excessiva do capital;

• Política equivocada de crédito;

• Falta de controle de custos e de gestão financeira;

• Falta de um sistema de planejamento e informações gerenciais.

O conjunto destes elementos parece indicar um único problema: falta de 

planejamento. Não estamos nos referindo aqui a planos de grande porte, 

mas algo que permita conhecer a organização, suas fragilidades e potencia-

lidades, as ameaças e oportunidades do mercado, é justamente isto que o 

planejamento se propõe a fazer.

O ato de planejar é velho conhecido nosso, constantemente refletimos e esta-

belecemos metas e/ou objetivos que gostaríamos de atingir, para que nossos 

“sonhos” pessoais se realizem, no entanto é necessário definir as estratégias 

que iremos seguir, planejando nosso tempo, estabelecendo prioridades e re-

definindo nossos gastos.  Nas organizações não é diferente, constantemente 

as empresas precisam estabelecer novas metas, realocar recursos e pessoal 

com o objetivo de aproveitar as novas oportunidades do mercado, definindo 

os meios mais apropriados para conseguir os resultados que pretende alcan-
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çar. A essas ações damos o nome de Estratégia Empresarial.

Para darmos continuidade ao nosso aprendizado é necessário que façamos 

uma viagem no tempo!

As primeiras noções de estratégias podem ser percebidas desde a pré-histó-

ria, quando o homem das cavernas se propunha a pescar, caçar, as estraté-

gias sempre estavam presentes, como um plano antecipado para o objetivo 

ser atingido.

Já na administração os conceitos de Estratégia e Planejamento passaram a 

ser utilizados com o objetivo de prever, analisar e estabelecer as melhores 

ações para a manutenção e crescimento das empresas no mercado, como 

veremos no decorrer da nossa aula.  

O mundo passa por um processo de transformações muito rápidas, a revo-

lução tecnológica, iniciada a algumas décadas, impulsionou as  transforma-

ções  no mundo do trabalho, e antecipar-se a essas mudanças, prevendo 

novas oportunidades de negócios, construindo estratégias e planejando suas 

ações são essenciais para se manter em um mercado tão competitivo. 

Segundo Chiavenato (2001, p. 221), planejamento é:

A função administrativa que determina antecipadamente quais são os 

objetivos que devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-

-los. Trata-se, pois, de um modelo teórico para a ação futura. Começa 

com a determinação dos objetivos e detalha os planos necessários para 

Figura 1
Fonte:google.com
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atingi-los da melhor maneira possível. Assim, planejar é definir os obje-

tivos e escolher antecipadamente o melhor curso de ação para alcançá-

-los. O planejamento define onde se pretende chegar, o que deve ser 

feito, quando, como e em que sequência.

Chiavenato define o tema com muita clareza e precisão, não nos deixando 

dúvida alguma quanto à importância que a função planejamento representa 

para as organizações. 

A figura a seguir resume de forma muito simples o conceito citado:

O planejamento permite que as organizações estejam preparadas para as 

mudanças frequentes do ambiente em que atuam e auxilia para que as de-

cisões tomadas no presente sejam assertivas futuramente.

Você deve estar se perguntando, qual a importância e entendi-
mento sobre planejamento para você, futuro auxiliar de servi-
ços administrativos?

Lembre-se que a partir de agora você faz parte de todo este 
processo, a operacionalização do que foi estudado e analisado 
pelos gestores da empresa, será executado também por você. 
Ao final desta nossa caminhada você ira perceber que o plane-
jamento é importante não apenas para as organizações, mas 
deve estar presente na sua vida pessoal. 

Figura 2 - As premissas do Planejamento 
Fonte: Chiavenato, 2001 p. 221)
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Para darmos continuidade em nossa aprendizagem é importante mencionar 

que existem diferentes tipos de planejamento. Segundo Chiavenato (2001), 

o planejamento pode ser dividido em três tipos:

• Planejamento Estratégico – amplo abrangente e de longo prazo. Con-

sidere que a empresa “x” de serviços resolve expandir suas atividades: a 

disponibilidade de mão de obra especializada exemplifica uma responsa-

bilidade do planejamento estratégico.

• Planejamento Tático –  feito pelos setores ou departamentos e de mé-

dio prazo. Exemplo: política/normas de recrutamento e seleção de pes-

soal.

• Planejamento Operacional – envolve cada atividade e é de curto pra-

zo. Exemplo: treinamento de pessoal.

A expressão “longo prazo” corresponde a períodos de cinco à dez anos, 

“médio prazo”, de um ano e “curto prazo”, de  dias, semanas ou meses.  

É fato! As organizações não podem trabalhar tentando adivinhar o futuro e 

muito menos esperando os problemas acontecerem para depois resolvê-los. 

Isso evita a conhecida expressão popular “apagando incêndios” nas organi-

zações. Já ouviu falar?

Nas nossas próximas aulas iremos debater detalhadamente cada um destes 

três tipos de planejamento.

O planejamento é parte integrante dos processos administrativos e faz-se 

necessário para facilitar as ações no cotidiano das organizações. De acordo 

com Chiavenato (2001, p.218), “[...] processo administrativo é o conjunto 

das funções administrativas ou elementos da administração, a saber: plane-

jamento, organização, direção e controle”.

Chamamos de processo porque representa um conjunto de ações que são 

realizadas uma após a outra, numa sequência lógica, que geralmente de-

manda tempo, até se obter o resultado esperado. Dá-se o nome de admi-
nistrativo porque ocorre no ambiente organizacional, ou seja, dentro das 

empresas.
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1.2  Evolução do pensamento estratégico 
Como já mencionado, as primeiras noções de estratégias podem ser per-

cebidas desde a pré-história, porém o termo estratégia tem sua origem no 

vocabulário grego.

O termo estratégia, do grego “strategos”,  como significado inicial, 
referia-se a uma posição, no caso o general, mais tarde ficou conhe-
cido como “ a arte do general”. Segundo Chiavenato (2000, p.114) “o 
antigo conceito militar define estratégia como sendo a aplicação de 
forças em larga escala contra algum inimigo”.

O planejamento aplicado ao setor público de acordo com Filho e Souza 

(2002), surgiu por volta de 1929 na antiga URSS (União das Repúblicas So-

cialistas Soviéticas), época em que foi muito utilizado como ferramenta du-

rante os combates da Segunda Guerra Mundial.  

Já nas organizações, as primeiras estratégias de planejamento surgiram pa-

ralelamente à competição nos negócios, desencadeada pelas mudanças no 

modo de produção, o que antes era produzido apenas pelas mãos do ho-

mem, agora conta com a máquina como parte do processo. Este conjun-

to de mudanças, que impactou diretamente não só o modo de produção, 

como a organização social do homem, teve início no século XVIII, na Ingla-

terra e é denominado como Revolução Industrial. Agora vamos ver as 

diferentes correntes do pensamento administrativo, do seu surgimento até 

os dias atuais.

Observe na ilustração as mudanças no processo produtivo desencadeadas 

pela Revolução Industrial.

Figura 3
Fonte: Flickr.com

Para entender mais sobre 
as mudanças resultantes da 
Revolução Industrial, ver o 
filme “Tempos Modernos” de 
Charles Chaplin.
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O processo iniciado na Inglaterra começa a ganhar o mundo a partir do sécu-

lo XIX. No século XX, um grande precursor chamado Henry Ford, fundador 

da Ford Motors, começa a produzir o automóvel Ford T em larga escala, 

inaugurando as chamadas linhas de montagens, onde se produzia muito 

mais em menos tempo com custo reduzido. A este período da história cha-

mamos de “fordismo”. Seguindo o exemplo de Henry Ford, outras indústrias 

passam a produzir em larga escala, aumentando a oferta de produtos no 

mercado e consequentemente, a Competição. 

Este passeio pela história é essencial para entendermos a importância do 

planejamento nas organizações, visto que graças a estas mudanças se iden-

tificou a necessidade de contribuições acadêmicas para o ato de administrar. 

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003, p.35-36), em 1956 “[...] 8% das gran-

des empresas norte-americanas utilizavam o planejamento estratégico. Esse 

percentual subiu para 85% em 1966”. Ainda na década de 50 o planeja-

mento era utilizado apenas no setor financeiro das organizações. Esse pla-

nejamento materializava-se no orçamento e as organizações se baseavam 

nas previsões de receitas, assim poderiam controlar seus gastos futuros, já 

que o cenário do mundo dos negócios mudava pouco, o planejamento era 

pensado para cinco à dez anos. Mas esse panorama sofreu mudanças.

No início dos anos 60, surge a análise SWOT – que veremos mais deta-

lhadamente nas próximas aulas – esse modelo também é conhecido como 

“modelo de Harvanrd”. Nesta proposta as empresas devem avaliar os pon-

tos fortes e fracos da organização, assim como as oportunidades e ameaças 

do mercado consumidor. buscava-se um modelo de planejamento mais di-

nâmico em razão da complexidade do ambiente externo. A chamada fase de 

ouro do Planejamento foi atingida na década seguinte.

Na década de 70, o fundamento principal do planejamento estratégico 

centrava-se em identificar, primeiramente, o nível de turbulência do ambien-

te externo, para só então definir os melhores modelos e ferramentas de 

análise. Neste período, graças a inserção de produtos japoneses no mercado 

americano, e o crescimento da concorrência, a estratégia passou a estabe-

lecer estratégias mais competitivas. Conceitos militares e fundamentos da 

guerra passaram a incorporar as ações do marketing e do planejamento. 

Neste período surge a criação das (UENs) - Unidades Estratégicas de Negó-

cios (unidades independentes criadas dentro das empresas, hoje chamadas 

de departamentos), despertando um impasse: eficiência x eficácia. 
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Na década de 80, nasceu a nova fase da administração, que tinha como 

objetivo principal pôr fim aos problemas apresentados pelo planejamento 

estratégico. Nesta fase, foram estabelecidos conceitos de planejamento até 

hoje utilizados, a estratégia passou a dar ênfase ao ambiente interno da 

organização. Elementos como recursos financeiros, capacidade e competên-

cias da empresa passam a ser fundamentais. A ideia de que as empresas 

deveriam apenas adaptar-se às mudanças externas perde forças e passa-se 

a admitir que o crescimento das organizações depende de um movimento 

interativo, onde a exploração de suas potencialidades internas, segundo sua 

capacidade de aprendizado, seu ambiente e suas contradições estruturais, 

políticas, etc, também fazem parte do processo do Planejamento. 

Atualmente, poucas empresas conseguem trabalhar sem a prática do pla-

nejamento. Devido às mudanças do ambiente - externo e interno -, cada vez 

mais frequentes e aceleradas, diferente do passado, as empresas não reali-

zam mais planejamentos anuais ou semestrais, agora tornou-se algo comum 

e ininterrupto, deixou de ser rígido para ser flexível e adaptável, e principal-

mente deixou de ser atribuição apenas da diretoria da empresa, passando 

passou a ser um compromisso de todos os colaboradores da organização.  

O que achou de conhecer o breve histórico da evolução do planejamento?  

Na tabela abaixo você verá, de forma clara e objetiva, a evolução do pensa-

mento estratégico, seu foco, conceitos, técnicas e implicação para a orga-

nização.         

 

Tabela 1.1

Década Tema dominante Foco
Principais concei-

tos e técnicas
Implicações para a orga-

nização

Década de 50
Planejamento orça-
mentário e controle

Controle financeiro 
através de orça-

mentos

Orçamento finan-
ceiro. Planejamento 
de investimento e 

avaliação de projetos

Administração financeira 
como chave para as funções 

corporativas 

Década de 60
Planejamento 
corporativo

Crescimento 
planejado

Previsão de mercado.  
Diversificação e 

análise de sinergia

Desenvolvimento dos depar-
tamentos de planejamento 

corporativo.  Crescimento dos 
conglomerados.  Difusão de  
conglomerados de negócios 

múltiplos
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Década de 70
Estratégia corpo-

rativa
Planejamento do 

portfólio

Unidade Estratégica 
de Negócio (UEN) 
como unidade de 
análise.  Matrizes 

de planejamento de 
portfólio.  Curva de 

experiência.

Integração dos controles 
financeiros e estratégicos.  
Planejamento estratégico 

como diálogo entre a direção 
geral e as divisões

Década de 80
Análise da indústria 

e competição

Posicionamento 
dentro de indús-
tria, mercados,  

segmentos escolhi-
dos

Análise da estru-
tura da indústria e 

competitiva.  Análise 
PIMS (Profit Impact 
of Market Strategy)

Desinvestimento de unidades 
de negócio não atrativas.

Administração ativa de ativos

Década de 90
Busca pela vantagem 

competitiva

Fontes de vanta-
gem competitiva 
dentro da em-

presa.  Aspectos 
dinâmicos da 

estratégia

Análise de recursos.  
Análise de compe-
tências e capacida-

des  organizacionais.  
Análise dinâmica: 

análise da velocida-
de, capacidade de 

resposta e vantagens 
de first mover

Reestruturação corporativa 
e reengenharia.  Construção 

de capacidades através 
de sistemas de informa-
ções  gerenciais, alianças 

estratégicas e novas formas 
organizacionais

1.3  Escolas de estratégia
Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2000), autores renomados da Administração, 

após muitos estudos, classificaram, em seu livro “Safári de Estratégia“, pu-

blicado pela editora Bookmam, em 10 escolas de pensamento estratégico, 

sendo elas responsáveis, não só pela formulação das estratégias, como tam-

bém do processo estratégico como um todo. 

Segundo os autores, as escolas de estratégia podem ser dividi-
das em dois grandes grupos, as Escolas Prescritivas e as Escolas 
Descritivas. A primeira se preocupa com o modo que as estraté-
gias devem ser formuladas, já a escolas descritivas direcionam 
sua análise para os diversos fenômenos desencadeados pelas 
estratégias. 

Agora, vamos conhecer as principais características de cada escola. Iremos 

iniciar pelas Escolas Prescritivas, a primeira delas é:

• Escola de Designer: neste modelo deve-se considerar os ajustes entre 

as forças e fraquezas da organização e as oportunidades e ameaças ex-

ternas. 

• Já a Escola de Planejamento, iniciada por Assoff e Andrews, segue os 

passos da Escola de Designer, acrescentando que o processo estratégico 



Aula 1 - Introdução ao planejamento Rede e-Tec Brasil23

não é apenas reflexivo, cerebral, mas também formal, ou seja, que ele 

deve ser decomposto em passos, delineados por listas de verificações, 

sustentados por técnicas como orçamento, programas e planos opera-

cionais.

• A Escola de Posicionamento: este modelo impulsionado por Porter 

(1991), afirma que as decisões estratégicas devem ser tomadas após uma 

análise formal da organização, tais como as avaliações feitas através do 

modelo das cinco forças competitivas, do mesmo autor. Nela, a formula-

ção das estratégias devem estar alicerçadas no resultado de uma análise 

profunda do ambiente interno e externo da organização.

• A Escola Empreendedora: esta escola se difere das demais por passear 

nos “mistérios da intuição”, ou seja, as estratégias são formuladas atra-

vés de visões vagas e perspectivas amplas. Neste modelo o líder mantém 

o controle de toda implantação, sendo detentor de todo processo estra-

tégico.

• Escola Cognitiva: como o próprio nome já diz, este modelo busca estu-

dar os processos mentais, focando em como a estratégia é formada na 

mente das pessoas, categorizando estes processos em estruturas, mode-

los , mapas, conceitos e esquemas. 

Já as escolas denominadas de Descritivas são: 

• Escola de Aprendizado: este modelo vê a estratégia como um processo 

emergente que tem origem em toda organização, seja através de seus 

membros individual ou coletivamente, assim as estratégias seriam fruto 

dos padrões comportamentais praticados na organização.

• Escola do Poder: a estratégia deve ser resultado de um processo de 

negociação, dividido em duas dimensões. A primeira seria o Micropoder, 

que vê o desenvolvimento das estratégias como um fenômeno político, 

de forma que o processo de formulação deva envolver barganha, persu-

asão e confrontação entre os atores que dividem o poder da empresa. Já 

o Macropoder, vê a organização como uma entidade que usa seu poder 

sobre seus parceiros, realizando o chamado joint-ventures (associação de 

empresas que tem como objetivo explorar determinada área de negó-

cios), ou outras redes de relacionamentos para negociar estratégias de 

seu interesse.
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• Escola Cultural: neste modelo, diferente da proposta defendida pela 

Escola do Poder, o processo da construção do planejamento é entendido 

como fruto da cultura organizacional, ou seja, é formulado com base no 

interesse comun e a integração dentro da organização, reflete os hábitos, 

tradições da empresa.

• Escola Ambiental: as ações estratégicas são vistas como um processo 

reativo, ou seja, a estratégia empresarial apenas reflete as demandas do 

ambiente, pois os da organização passam seu tempo reagindo aos ele-

mentos demandados do ambiente, interno ou externo.

• Escola da Configuração: neste modelo as estratégias são vistas como 

um processo de transformação, e para atingir seu objetivo, a empresa 

deverá mudar sua configuração, mudando radicalmente seus comporta-

mentos. O ponto de partida para se desenvolver uma estratégia dentro 

desde modelo, seria conhecer sua atual configuração para só então po-

der mudá-la. 

Resumo
Vamos relembrar tudo que vimos no decorrer desta aula?

Hoje você estudou que o ato de planejar não é uma ferramenta apenas 

utilizada nas empresas, mas é um importante elemento para nossa vida pes-

soal e profissional. Um bom exemplo da sua importância é a pesquisa apre-

sentada, afirmando que a maioria das pequenas empresas no Brasil, fecha 

suas portas por falta de planejamento. Você também conheceu os principais 

conceitos sobre planejamento, é importante que você domine todos eles. 

Vimos que existem diferentes tipos de planejamento, o Planejamento Ope-

racional, o Planejamento Tático e o Planejamento Estratégico, cada um deles 

tem seus propósitos específicos e se dão em uma determinada esfera hie-

rárquica e administrativa da empresa. Fizemos ainda uma viagem no tempo, 

passamos pelos diferentes momentos da história retratando a evolução do 

pensamento estratégico, indo desde o planejamento feito pelos homens das 

cavernas até a sua inserção no cotidiano organizacional. Comprovamos que 

historicamente, o planejamento tem evoluído seguindo um processo de me-

lhoria contínua, tornando-se indispensável às organizações. Por fim, tivemos 

a oportunidade de aprender que existem dez principais escolas de planeja-

mento, subdivididas em dois grandes grupos, as prescritivas e as descritivas. 
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Atividades de aprendizagem
Agora que conhece o conceito de planejamento, que tal exercitar um pouco 

utilizando uma situação real?

1. Você como aluno desse curso, o que pretende alcançar? (Estabeleça um 

objetivo).

2. Agora identifique e avalie duas condições (uma atual e uma futura) que 

possam afetar seu objetivo.

3. O que você faria (qual o seu plano?) para superar os obstáculos e atingir 

seu objetivo.

          

4. Na sua opinião, qual Escola de Estratégia responde as demandas atuais do 

mercado? Não esqueça de justificar sua escolha.
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Conhecer cada corrente de estratégia é importante para identificarmos um 

modelo que responda aos objetivos propostos na organização. Agora que 

você já conhece os principais conceitos, os diferentes tipos de estratégia, 

a evolução do pensamento estratégico e as principais escolas, você já está 

preparado(a) para nosso próximo passo, conhecer e dominar os princípios do 

Planejamento Estratégico. Até nosso próximo encontro!
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Aula 2. Planejamento operacional,   
  tático e estratégico

Objetivos:

• conhecer os diferentes tipos de planejamento: operacional, tá-

tico e estratégico; e

• estudar a aplicação do planejamento operacional, tático e es-

tratégico nas organizações.

Caro (a) estudante, 

Neste nosso segundo encontro, iremos fazer aprofundar o debate sobre os 

diferentes níveis de planejamento, conhecendo mais a fundo cada um de-

les. Como veremos a seguir, o planejamento possui três níveis: operacional, 

tático e estratégico. Preparados para mais conhecimento? Então vamos lá!

2.1 Planejamento operacional
Planejamento operacional, para Chiavenato (2001, p. 218) “[...] é o planeja-

mento específico que abrange cada operação ou atividade projetada a curto 

prazo e que envolve uma tarefa ou atividade”.

O planejamento operacional é específico porque se refere às tarefas que 

normalmente são realizadas pelos operários de uma empresa, que estão em 

maior número e localizados na base da hierarquia organizacional. Essas ta-

refas são realizadas em um curto espaço de tempo, podendo ser imediatas, 

durar horas, dias ou meses. 

Para Chiavenato (2001), o planejamento operacional é desenvolvido em tor-

no das seguintes questões essenciais: Por quê? O que? Onde? Quando? 
Quem? Como? 

É o momento de se questionar e decidir por que determinado trabalho 
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deve ser feito e qual a necessidade ou importância de realizá-lo. O que fazer 

refere-se ao conteúdo da atividade (tipo, quantidade), bem como a qual  
equipamento, máquina ou pessoal precisaremos para executar uma tarefa. 

Quando questionamos sobre onde será feito, nos referimos ao local apro-

priado e ao espaço suficiente. Quando está relacionado ao tempo, horário, 

dia. Outra decisão importante é sobre quem irá realizar determinada tarefa. 

Envolve mão de obra especializada, pessoal capacitado, etc. E, para finalizar, 

como deverá ser feito? São os meios ou métodos utilizados para a operação.

Para identificar o planejamento operacional, existem diversas características 

e, segundo Chiavenato (2001), as principais são:

• É projetado para curto prazo, para o imediato e geralmente lida com o 

cotidiano e com a rotina diária ou semanal;

• Envolve cada tarefa ou atividade isoladamente e preocupa-se com o al-

cance de metas específicas;

• É definido no nível operacional para cada tarefa, operação ou atividade;

• É voltado para a eficiência na execução das atividades.

Embora os planejamentos operacionais sejam heterogêneos e diversificados, 

segundo Chiavenato (2000) eles podem ser classificados em quatro tipos:

1. Procedimentais: relacionados ao métodos;

2. Orçamentários: relacionados aos investimentos financeiros da empresa;

3. Programas ou Programações: relacionadas a questões temporais;

4. Regulamentais: relacionados com a questão comportamental da orga-

nização.

2.2  Planejamento tático
Como você já aprendeu, o Planejamento tem como principal função as con-

dições racionais para que a organização alcance seus objetivos, para tanto 

faz-se necessário o uso de outras ferramentas, uma delas é o planejamento 

tático.
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De acordo com Chiavenato (2001, p. 218), planejamento tático “[...] é o 

planejamento que abrange cada departamento projetado a médio prazo e 

que abrange recursos específicos e departamentais”.

O planejamento tático, segundo o autor, tem o objetivo de abordar cada 

departamento da empresa separadamente e não a empresa como um todo; 

sua principal finalidade é o uso eficiente dos recursos disponíveis, respei-

tando os objetivos do planejamento estratégico.

Existem outras características que ajudam a identificá-lo melhor. São elas:

1. O planejamento tático é permanente e contínuo, nunca podemos esque-

cer que as organizações seguem as demandas do mercado e em mundo glo-

balizado, em uma era denominada de “informação”, continuamente faz-se 

necessário rever as ações.

2. Assim como o planejamento estratégico, o planejamento tático está vol-

tado para ações do futuro, porém, sua operacionalização é prevista dentro 

de um espaço de tempo menor. 

3. A racionalidade no processo de tomada de decisão, objetivando subtrair 

as incertezas subjacentes de todo processo decisório.

4. Para que isso aconteça, o planejamento deve selecionar, entre as várias 

alternativas disponíveis, as que melhor atendem aos objetivos da empresa.

5. É sistêmico, pois envolve todos os setores e departamentos da organiza-

ção, onde as relações internas e externas devem ser consideradas.

6. Deve ser interativo, “[...] pois pressupõe avanços e recuos, alterações e 

modificações em função de eventos novos ou diferentes que ocorram tanto 

na empresa como no ambiente” (CHIAVENATO, 2000, p.170).

7. Deve prever a alocação de recursos de forma planejada, avaliando o im-

pacto de suas decisões no futuro.

8. É uma técnica cíclica, já que à medida que as ações são executadas per-

mite-se avaliar e mensurar novos planejamentos, com dados mais corretos 

e seguros.
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9. É uma função administrativa que interage com as funções da empresa, 

“[...] organização, a direção e o controle, influenciando e sendo influenciado 

por todas elas, a todo momento e em todos os níveis da empresa” (CHIAVE-

NATO, 2000, p.170).

10. Por se tratar de uma técnica de coordenação, se permite a articulação 

de várias ações simultâneas que tenham como foco um único objetivo, o 

sucesso na execução das tarefas.

11. É uma técnica de mudança e inovação, o planejamento permite inserir 

novas técnicas previamente definidas e programadas.

Concluindo, o planejamento tático “[...] é o conjunto de tomada deliberada 

e sistemática de decisões envolvendo empreendimentos mais limitados, pra-

zos mais curtos, áreas menos amplas e níveis mais baixos da hierarquia da 

organização” (CHIAVENATO, 2000, p.171).

Porém, para atingir as finalidades propostas pelo planejamento tático, é ne-

cessário que haja uma interação com as políticas da empresa.

2.3 Planejamento estratégico 
Diferente do planejamento operacional e do tático, o planejamento estra-

tégico é amplo, abrangente e de longo prazo. Considere que a empresa 

“x” de serviços resolve expandir suas atividades: a disponibilidade de mão 

de obra especializada exemplifica uma responsabilidade do planejamento 

estratégico.

Um bom exemplo sobre a importância do planejamento é o caso que foi 

bastante noticiado na mídia, da empresa Kodak. As pessoas com mais de 

vinte anos irão lembrar que fotografia era sinônimo de Kodak, na década 

de 80 a marca dominava 85% do mercado americano, o maior do mundo. 

Foi a Kodak que popularizou as máquinas fotográficas, além de ser a grande 

líder na produção de filmes fotográficos. Foi a marca que, duas décadas an-

tes de suas concorrentes, desenvolveu a tecnologia das maáquinas digitais. 

Porém, os dirigentes permaneceram investindo no seu principal produto, o 

rolo fotográfico, produto que tornou-se obsoleto e que a cada dia perde 

mais espaço no mercado consumidor. Qual foi o resultado dessa falta de 

visão de futuro e de planejamento? A marca perdeu muito mercado para a 

concorrência e foi obrigada a se reestruturar, diminuindo consideravelmente 
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o número de funcionários, correndo sérios riscos de fechar as portas.

Conclusão: 

• Não podemos ignorar as mudanças do mercado; 

• Investir em novas tecnologias é uma necessidade, assim como incluir a 

inovação como parte do processo produtivo; 

• Dinamizar as decisões, empresas que mantém uma estrutura hierarqui-

zada e lenta na tomada de decisões, tentem a não sobreviver no mundo 

dos negócios.

Em um mundo extremamente competitivo, inovação, qualidade e bom pre-

ço são fundamentais para manter-se no mercado. Todos estes elementos são 

debatidos e pensados quando utiliza-se a ferramenta do Planejamento. Na 

nossa próxima aula, iremos trabalhar exclusivamente com o planejamento 

estratégico, suas principais definições, etapas, como construir um plano de 

ação. Então aguarde, muitas novidades virão! E, ao término desta unidade 

você estará preparado(a) para trabalhar com o Planejamento, antes disso 

observe o quadro abaixo, você poderá visualizar de forma resumida, as prin-

cipais características dos três tipos de planejamento que aprendemos.

Tabela 2.1
Nível Empresarial Nível de Planejamento Abrangência Extensão Grau de Incerteza

Institucional Estratégico
A empresa em sua 

totalidade
Longo prazo

Elevado, em face das 
coações e contingên-

cias que não pode 
prever

Intermediário Tático
Uma área específica 
da empresa (depar-
tamento ou divisão)

Médio prazo

Limitações das variáveis 
envolvidas para reduzir 
a incerteza e permitir a 

programação

Operacional Operacional
Uma tarefa ou ope-

ração específica
Curto Pprazo

Reduzido, graças a 
programação e à 

racionalização de todas 
as atividades

Já na pirâmide a seguir, você irá visualizar a organização e cada nível do 

planejamento. Na nossa próxima aula, no item 3.5,  iremos aprofundar o 

debate sobre cada um destes níveis.
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Resumo
Na aula de hoje aprendemos sobre os três diferentes tipos de planejamen-

to. Você viu que o Planejamento Operacional se refere a cada tarefa ou 

atividade desenvolvida dentro da organização, é projetado em curto prazo 

e abrange os setores produtivos, operacionais da empresa. Já o Planeja-
mento Tático, é pensado a nível intermediário, representa a ligação entre 

o Planejamento Estratégico e Planejamento Operacional, sua projeção é de 

médio prazo é esta voltado para cada departamento da empresa, conside-

rando as suas especificidades. E o Planejamento Estratégico já é pensado 

a longo prazo,  sendo construído a nível institucional, ou seja, é voltado para 

empresa como um todo. 

Atividades de aprendizagem
1. Agora que você já conhece os 3 tipos de planejamento, explique resumi-

damente cada um deles.

Figura 4 - Hierarquia dos Níveis e Objetivos
Fonte: CHIAVENATO, 2001, p. 228
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2. Você, enquanto futuro(a) técnico (a) administrativo (a), acredita que irá 

contribuir para execução de qual ou quais tipos de planejamento apresenta-

dos em nossa aula de hoje? 

Muito bem! O que achou da nossa aula? Espero que tenha gostado! Você 

pode se considerar vitorioso (a)! É claro que não paramos por aqui. Em breve, 

estaremos juntos desfrutando da oportunidade de conhecer e saber sempre 

um pouco mais! Nossa próxima aula será sobre Planejamento Estratégico, 

veremos cada etapa, suas ferramentas e sua importância para organização. 

Até lá!
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Aula 3. Planejamento estratégico

Objetivos:

• aprofundar o conhecimento sobre planejamento estratégico;

• conhecer os conceitos, características e o processo de elabora-

ção do planejamento estratégico; e

• compreender os conceitos de negócio, missão, visão e valores 

e sua importância para as organizações e para o processo de pla-

nejamento.

Prezado (a) estudante, 

Agora que já sabemos a abrangência do planejamento, vamos navegar pelos 

conceitos, fundamentos e todo processo de construção do planejamento es-

tratégico. Nossa viagem será um pouco mais profunda, você deverá se sentir 

preparado(a) a contribuir para elaboração de um Plano Estratégico ao final 

desta aula. Vamos lá!

3.1 Apresentação e conceitos 
De acordo com Chiavenato (2001, p.223), planejamento estratégico, “[...] é 

o planejamento global projetado a longo prazo, e que envolve a organização 

como uma totalidade”. 

O planejamento estratégico tem-se tornado essencial para a operação das 

organizações, principalmente por causa das mudanças globais que vêm 

ocorrendo com uma frequência muito acelerada no mundo dos negócios, 

gerando um clima de incertezas nos setores econômico, social e político. Es-

sas mudanças atingem em cheio as organizações, levando-as a desenvolver 

o planejamento estratégico, como uma forma de se protegerem ou como 

instrumento capaz de tornar esse cenário um pouco mais previsível.
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De acordo com Megginson; Mosley; Pietri Jr (1998), esse planejamento se 

diferencia dos demais porque, além de outros critérios, envolve decisões to-

madas pela alta administração, que está localizada no topo da hierarquia or-

ganizacional, também conhecida como nível institucional, que por sua vez, 

elabora o planejamento estratégico.  

3.2 Fundamentos do planejamento   
 estratégico 
O planejamento estratégico, como já visto nas aulas anteriores, faz parte do 

processo administrativo da organização. Relembrando o conceito de Chiave-

nato (2001, p.218), “[...] processo administrativo é o conjunto das funções 

administrativas ou elementos da administração, a saber: planejamento, or-

ganização, direção e controle”. 

Sendo assim, o planejamento é parte integrante desse processo e faz-se ne-

cessário para facilitar as ações no cotidiano das organizações. 

Os planos representam o “produto” final do planejamento e têm como 

função assegurar que tudo o que foi idealizado para a empresa, realmente 

aconteça.

Os principais fundamentos do planejamento estratégico são:

• Definição dos objetivos;

• Declaração de missão e visão;

• Criação de estratégias;

• Monitoramento e avaliação dos resultados.

Cada uma destas etapas será trabalhada, detalhadamente ainda nesta aula.

Você sabe quais são as principais características de um planejamento estra-

tégico? Que tal aprender agora?

É projetado a longo prazo.
Isto quer dizer que os resultados que se pretende alcançar podem vir ao 

longo de uma determinada data ou ao final desta. Trata-se de um processo 
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demorado e minucioso que leva tempo para dar o resultado esperado. 

É abrangente.
Envolve a organização por inteiro no sentido de que seus funcionários, diri-

gentes, proprietários, enfim, todos que estejam envolvidos, possam colabo-

rar com o planejamento estratégico da empresa desempenhando sua parte 

como tiver sido determinada. Seus efeitos atingem a empresa de um modo 

global, motivam os funcionários e despertam a visão do trabalho em equipe. 

É definido pela cúpula da organização.
Lembra-se de que a cúpula é o nível institucional que encontra-se no coman-

do das organizações? As decisões tomadas por essas pessoas serão o norte 

da empresa e as estratégias definidas aqui afetarão e prevalecerão sobre 

todas as outras.

É voltado para a eficácia da organização.
É voltado para o alcance e a satisfação dos resultados finais que a empresa 

espera obter. Seu foco é a realização da capacidade da empresa em satisfa-

zer necessidades do mercado, ou seja, focaliza a interação da empresa com 

o ambiente externo.

Como você pode ver, essas são as principais características do planejamento 

estratégico.

3.3  Processo de elaboração do    
 planejamento estratégico 
Antes de apresentarmos os processos para elaboração do planejamento es-

tratégico, é importante que  façamos alguns questionamentos. São eles: 

Quem somos? Aonde Vamos? Onde/como estamos? Como vamos?

Figura 5
Fonte: CHIAVENATO, 2001, p. 228
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Vamos dar continuidade a nossa aula falando sobre as etapas do planeja-

mento, que assim foram divididas para facilitar o seu processamento. 

De acordo com Chiavenato (2001), o planejamento nas organizações é divi-

dido em três etapas:

3.3.1 Definição de objetivos
Você sabia que estabelecer objetivos é o primeiro passo a ser dado ao iniciar 

qualquer tipo de planejamento? Isso significa que, a fim de chegarmos a 
algum lugar, precisamos pensar um pouco no que devemos fazer para 

que possamos conseguir o esperado! 

Vamos conhecer a forma como Chiavenato (2001, p.218) define objetivos: 

“São resultados futuros que se pretende atingir; são alvos escolhidos que se 

pretende alcançar dentro de certo período de tempo”. 

Os objetivos são os resultados futuros que nós ou as organizações pretende-

mos alcançar. Fazemos isso sempre! Por exemplo: ao se inscrever neste curso 

você definiu no mínimo um objetivo! O curso representa apenas o meio que 

você utiliza para alcançar seu objetivo maior.  No caso de uma organização, 

pode ser estabelecido a partir de um problema ou do desejo de melhorar a 

empresa.

Chiavenato (2003, p.71) afirma que os objetivos estratégicos têm várias fun-

ções, são elas:

a. Apresentar situações futuras, estabelecendo uma “linha mestre” que a 

organização deve seguir;

b. Dar legitimidade as ações da empresa, justificando seu funcionamento e 

até mesmo sua existência;

c. Servem como padrões de referência para verificar a eficiência e o rendi-

mento das ações propostas;

d. Servem como unidade de medida para que se possa medir e “comparar 

a produtividade e sucesso da organização, seja no tempo ou também em 

relação aos concorrentes”.

e. “Funcionam como aglutinadores de esforços”: ou seja, como elemento 
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de convergência de esforços entre todos os envolvidos no processo de ma-

neira coordenada.

Assim como planejamento, os objetivos organizacionais não são estáticos 

e dentem a mudar de acordo com a evolução e as mudanças da empresa.

3.3.2 Tomada de decisão
Para você, o que significa tomada de decisão?

Segundo Chiavenato (2001, p. 233), tomada de decisão: “é o núcleo da 

responsabilidade administrativa. O administrador deve constantemente es-

colher o que fazer, quem deve fazer, quando, onde e, muitas vezes, como 

fazer”. 

Depois de ter bem definido o objetivo, chegou a hora de optar por uma es-

colha dentre as alternativas existentes ou seguir o caminho mais adequado 

para se alcançar esse objetivo. Decidir nada mais é do que selecionar um pla-

no, aquele que, segundo os critérios estabelecidos, seja o mais apropriado.

O processo de tomada de decisão nas organizações, assim como em nossa 

vida particular, deve ser feito de maneira organizada, responsável e racional 

analisando antecipadamente as consequências.

Ouvimos sempre o ditado popular que alerta: “pense duas vezes antes de fa-

lar...”, isso também vale para DECIDIR, porque decisões precipitadas podem 

acarretar sérios prejuízos às organizações. 

Vamos conhecer a terceira e última etapa desse processo?

3.3.3 Elaboração de planos
Você sabe o que quer dizer elaboração de planos? 

Segundo Chiavenato (2001, p.218) “[...] plano é um curso predeterminado 

de ação sobre um período especificado de tempo, que representa uma res-

posta a uma antecipação ao tempo, a fim de alcançar um objetivo formu-

lado.”

O plano consiste num documento no qual descrevemos tudo aquilo que 

precisamos realizar,  detalhando o caminho mais certo a ser seguido. 
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A figura abaixo mostra as três etapas do desenvolvimento de um planeja-

mento empresarial. Ela representa o resumo de tudo o que discutimos a esse 

respeito.

Você pode estar se perguntando: o processo de planejamento é simples 

assim? Pois bem, essas etapas, ao serem aplicadas na complexidade e parti-

cularidade de cada organização, tomam outras proporções, é claro! 

Existem duas razões para se realizar o planejamento nas organizações. De 

acordo com Megginson; Mosley; Pietri Jr (1998), a primeira é que o planeja-

mento prepara a empresa para mudanças contínuas e a segunda é que ele 

eleva as  possibilidades de tomar as melhores decisões hoje, para conseguir 

melhor resultado no futuro.

Como é bom aprender! Agora você sabe que planejar é uma forma de de-

cidir antecipadamente e que todas as decisões devem ser tomadas antes de 

agirmos. 

Figura 6 - Etapas do Planejamento
Fonte: CHIAVENATO, 2001 p. 226

Figura7
Fonte: google.com
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Não há como negar que o planejamento é uma forma de se projetar para o 

futuro e, para que isso ocorra, existem ferramentas que auxiliam o trabalho 

das organizações. Na nossa próxima aula iremos conhecer algumas delas.

3.4 Elementos básicos da estratégia 
Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), o processo estratégico é constituído 

por dez elementos. Vamos conhecer cada um deles.

1. Declaração de missão: “[...] a missão traduz as responsabilidades e pre-

tensões da organização junto ao ambiente” (p.41). A missão é a razão de 

ser da empresa.

2. Visão de negócios: a visão ilustra a pretensão de futuro da organização, 

é onde a empresa gostaria de estar, e quando associada à missão da empre-

sa compõe a intenção estratégica da organização.

3. Diagnóstico estratégico externo: tem como principal propósito ante-

cipar oportunidades e ameaças do ambiente externo, para concretização da 

visão, missão e objetivos estabelecidos pela empresa. 

4. Diagnóstico estratégico interno: corresponde ao diagnóstico interno 

da organização, baseada em sua dinâmica, relaciona-se às forças e fraque-

zas, criando condições para formulação de estratégias para melhor posicio-

namento da empresa no ambiente que atua.

5. Fatores-chave de sucesso: incluído no processo de planejamento na 

década de 80, busca evidenciar as questões críticas da organização.

6. Sistemas de planejamento estratégico: tem como propósito a for-

mulação de estratégias e sua execução com vistas a atingir a missão, visão 

e objetivos da organização. Corresponde ao processo e etapas de criação, 

avaliação e implementação das ações definidas com base no diagnóstico 

interno e externo da empresa.

7. Definição dos objetivos: como já trabalhado nas aulas anteriores, os 

objetivos são essenciais para as organizações, porém, existem duas verten-

tes, uma conhecida como Modelo de Harvard que defende que os objetivos 

devem ser estabelecidos juntamente com as ações estratégicas, e outra co-

nhecida como modelo Ansonff, que defende a definição de objetivos sepa-



Rede e-Tec Brasil 42 Planejamento

radamente das formulações estratégicas.

8. Análise dos públicos de interesse (stakeholder): “[...] a análise con-

siste na identificação dos grupos e de seus interesses e poderes de influência 

com respeito à missão da organização” (p.44). Essa proposta afirma que o 

sucesso das estratégias só será possível quando se atende às necessidades 

do seu público de interesse.

9. Formulação do plano: você já sabe que o planejamento é um conjunto 

de ações estabelecidas pela organização, porém, sua implementação só é 

possível por meio de programas e projetos específicos que envolva todos os 

setores da empresa e sua gestão é fundamental para obtenção do sucesso.

10. Auditoria de desempenho e resultado: após superada todas estas 

etapas, o planejamento estratégico passa a ser implementado, mas a cons-

tante avaliação é necessária, só assim os gestores podem redirecionar suas 

decisões, avaliando seus pontos fortes e propondo alternativas para supera-

ção de suas fragilidades.

 Sabemos que toda mudança mexe, de certa forma, com quem vai ser atingi-

do por ela. Imagine isso dentro de uma empresa. Os funcionários estarão su-

jeitos a novas tarefas, a deixarem velhos hábitos, a aprenderem coisas novas, 

a se qualificarem, entre outros. Isso tudo pode causar certa resistência na 

implementação do planejamento. Normalmente acontece. O planejamento 

deve prever isso e tomar alguns cuidados porque mudanças que afetam os 

valores e a cultura dos funcionários podem inutilizar o planejamento com 

atrasos, custos altos e instabilidades.  

Viu como é necessário e importante conhecer a abrangência, características 

e o processo de planejamento? Espero que você se sinta preparado(a) para 

fazer parte deste processo.

3.5 Níveis estratégicos 
Os níveis estratégicos são divididos em três, são eles nível institucional, nível 

intermediário e nível operacional, iremos estudar um pouco sobre cada um 

deles.

Agora, vamos entender mais a fundo cada um dos níveis.
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• Nível institucional: “[...] reside em como defender e “garantir” a fatia 

atual do mercado a fim de criar um conjunto estável de produtos e clien-

tes e preservá-los dos concorrentes” (CHIAVENATO, 2000, p. 121). Neste 

nível a empresa se preocupa em manter seus produtos e serviços, enfo-

cando em preços competitivos e na qualidade dos serviços ou produtos.

• Nível intermediário: neste nível o planejamento é centrado ao ambien-

te interno da empresa, “[...] tende a ser funcional, com grande divisão 

do trabalho e acentuada formalização” (CHIAVENATO, 2000, p. 120), as 

ações e informações são controladas respeitando um nível hierárquico. 

Neste nível não é possível responder as novas oportunidades do mercado.

• Nível operacional: “[...] consiste em como produzir e distribuir bens 

e serviços da maneira mais eficiente possível” (CHIAVENATO, 2000, p. 

122). O investimento em tecnologia, utilizando as experiências acumula-

das, tem como objetivo melhorar e racionalizar as atividades e operações 

dentro da organização.

3.6 Negócio, missão, visão e valores
Ter clareza da definição do negócio é um dos primeiros passos para esta-

belecer a missão, visão e os valores da organização, ou seja, deixar claro 

não apenas para os colaboradores e consumidores, mas para a direção da 

empresa, os parâmetros que serviram de guia para estabelecer as melhores 

estratégias.

Figura8
Fonte: autora
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Segundo Chiavenato e Sapiro (2003, p. 58), um negócio pode ser definido 

em termos de três dimensões: “1. Grupos de Cliente (intimidade com clien-

te); 2. Necessidades de cliente (fornecer produtos e serviços de ponta); 3. 

Tecnologia (excelência operacional)”.  

Agora que vimos o significado de negócio, nosso próximo assunto será a 

missão das empresas.

Você sabe o que é missão? 

Segundo Megginson; Mosley; Pietri Jr (1998, p.167), a missão organizacio-

nal “define o propósito fundamental e único que a organização tenta seguir 

e identifica seus produtos e clientes”. 

Mosimann e Fisch (1999, p.42) comenta que: “a missão (objetivo determi-

nado) e a continuidade (objetivo natural) são objetivos permanentes a serem 

perseguidos pela empresa, sendo fruto de um planejamento que antecede 

a todos os demais”. 

Como podemos ver, a missão é a razão de ser da empresa, para quê ela 

existe. Por exemplo: qual seria uma possível missão de um salão de beleza? 

Favorecer a autoestima de quem usufrui do atendimento. A missão de uma 

grande empresa do ramo alimentício é “alimentar consumidores e clientes 
com produtos saborosos e saudáveis, com soluções diferenciadas”. 

Já quando ouvimos a palavra visão de um negócio devemos associar à ima-

gem que a organização almeja estar no futuro.  

Trata-se não de predizer o futuro, mas sim de assegurá-lo no presen-

te. A visão de negócios cria um “estado de tensão” positivo entre o 

mundo como ele é e como gostaríamos que fosse (sonho). Pode servir 

também como uma fonte inspiradora, um chamamento que estimule e 

motive as pessoas a verem realizada com sucesso a missão declarada. 

A visão de negócios associada a uma declaração de missão compõe a 

intenção estratégica da organização.  (CHIAVENATO e SAPIRO, 2003, 

p.42) 

E, por fim, iremos aprender o que significa o termo valores para uma or-

ganização. Se na missão estabelece o que a empresa se propõe em fazer, 

a visão descreve o futuro, os objetivos que a empresa deseja alcançar, os 
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valores representam os princípios, crenças, seria como um guia de princí-

pios éticos que a empresa deve seguir. É importante destacar que os valores 

institucionais devem fazer parte do cotidiano de todos os colaboradores da 

organização, pois podemos afirmar que os valores são como “ar que se res-

pira” dentro da organização. 

Resumo
Nesta nossa aula enfocamos no debate acerca do Planejamento Estratégi-

co, vimos que o ato de planejar implica antecipar o futuro no sentido de 

aproveitar as oportunidades e evitar possíveis problemas que possam afetar 

a organização. O processo de planejamento é composto por três etapas: 

definição de objetivos – representa o ponto de partida do planejamento; 

tomada de decisões – momento de escolhas e decisões a respeito de como 

alcançar os objetivos; elaboração de planos – é um curso de ação mais deta-

lhado, sequencial e lógico. Vimos também que estratégica pode ser dividida 

em três níveis: institucional, intermediário e operacional. E por fim vimos 

que o conjunto formado por missão, visão e valores representa a identidade 

organizacional.

Atividade de aprendizagem
1. Para finalizarmos nossa aula com “chave de ouro” procure uma empresa, 

pode ser no seu bairro, próximo a sua casa e pergunte para um dos gestores 

se a empresa faz uso da ferramenta que você aprendeu na aula de hoje, o 

Planejamento Estratégico. Aproveite e questione qual a missão da empresa 

e se todos os colaboradores têm conhecimento da missão organizacional 

e de sua importância para o crescimento da empresa. Não esqueça de se 

identificar como estudante do curso de auxiliar administrativo e explique 

como é importante esse contato com a realidade e boa pesquisa! Estaremos 

ansiosos pelos resultados.  

Muito bem! Você está conseguindo assimilar o conteúdo? Espero que sim! 

É claro que não paramos por aqui. Em breve, estaremos juntos desfrutando 

da oportunidade de conhecer e saber sempre um pouco mais. Na próxima 
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aula, conheceremos como é importante acompanhar os resultados e avaliar 

as conquistas e os erros cometidos durante o processo decisório.
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Aula 4.Metodologias e modelos   
      estratégicos 

Objetivos:

• conhecer a importância de dominar os elementos e fatores que 

se relacionam com a organização, tanto no meio ambiente interno 

como no ambiente externo das empresas;

• apresentar algumas ferramentas que auxiliam no processo de 

gestão empresarial; e

• estudar como a estratégia interage com os departamentos da 

organização, por meio da matriz de integração estratégica. 

Caro (a) estudante, 

Estamos na etapa final do nosso processo de aprendizagem. Muitas infor-

mações já foram disponibilizadas, mas precisamos nos concentrar em pontos 

importantes a respeito das metodologias e modelos estratégicos que pode-

mos utilizar nos ambientes organizacionais. Vamos em frente?

4.1  Análise externa e interna
Em um mundo extremamente competitivo, conhecer o “inimigo” é funda-

mental para manter-se no mercado.

Você já aprendeu que o planejamento é uma projeção de ações que a em-

presa deve desenvolver em um determinado tempo para atingir seus ob-

jetivos, pois bem, para se realizar um bom planejamento e estabelecer as 

estratégias corretas, é necessário que se analise todas as variáveis internas e 

externas que afetam direta ou indiretamente a organização. 

Para exemplificarmos melhor a importância de se analisar o ambiente interno 

e externo, vamos conhecer uma afirmação feita por Sun Tzu, escritor de um 

livro A Arte da Guerra, redigida há mais de quatro mil anos. Nele, Tzu (1998) 
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afirma que ao conhecer a si mesmo e ao inimigo, não há motivo para temer 

cem batalhas. Mas, caso você conheça a si, mas não seu inimigo,  vencerás 

uma batalha, para cada confronto perdido. No entanto, se não conheces a 

si mesmo, nem ao inimigo, perderás todas as batalhas. 

Vocês estão lembrados que em nossa primeira aula falamos que a estraté-

gia passou a ser usada sistematicamente pelas forças bélicas, que buscavam 

estabelecer meios (estratégias) para se vencer as batalhas com as menores 

perdas possíveis. Pois bem, a afirmação feita por Sun Tzu, mesmo tendo 

sido escrita a mais de quatro mil anos, é extremamente atual, já que todas 

as empresas precisam ter clareza de suas qualidades e de suas fragilidades, 

assim como deve conhecer as oportunidades e ameaças do mercado para 

assim poder estabelecer as melhores estratégias de ação.

As empresas estão inseridas em um ambiente maior, e as mudanças neste 

ambiente impactam diretamente na organização. Quer um exemplo? 

Vamos lá, uma empresa do ramo alimentício é atingida se não estiver prepa-

rada para uma mudança brusca na taxa de juros. Aí você se pergunta, mas 

a empresa não atua no mercado financeiro, como ela pode ser atingida pela 

mudança na taxa de juros? Pois saibam que as empresas estão constante-

mente recorrendo a empréstimos ou então investem seus lucros em fundo 

de investimentos, se a taxa de juros muda constantemente, a previsão de 

crescimento e investimento da empresa fica comprometida.

A empresa deve estar voltada para identificação, acompanhamento e com-

preensão das tendências e eventos do ambiente externo que possam afetar 

as estratégias estabelecidas pela organização. Sabemos que acompanhar 

todas as mudanças ambientais seria uma missão quase que impossível, por 

esta razão esta análise é dividida em duas dimensões, o macroambiente e o 

ambiente competitivo. 

A análise macroambiental deve analisar as tendências da economia nacional 

e mundial, conhecer a estrutura demográfica, compreender a dinâmica do 

governo e da política nacional, assim como as questões culturais da popu-

lação, como principais valores, quais os principais meios de comunicação 

utilizados pela comunidade, etc. Compreender a estrutura socioeconômica 

da população, a estrutura de classes e as características ideológicas também 

faz parte da análise macroambiental. Por fim, compreender as mudanças 

tecnológicas, conhecendo as principais áreas de desenvolvimento, legisla-
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ção, incentivos, etc. 

Já a análise do ambiente competitivo ou ambiente da indústria compreende 

analisar os fornecedores, concorrentes e clientes. 

A análise interna pode ser realizada por meio de diversas ferramentas, as 

principais são as análises dos pontos fortes e fracos (que serão debatidas no 

ponto 4.2 desta aula por meio do Modelo SWOT), análise das competências 

essenciais, análise da cadeia de valores (que será foco da nossa discussão no 

item 4.3 desta aula), além da análise de recursos e capacidades-chave.

Na análise das competências essenciais, Chiavenato e Sapiro (2003) citam os 

estudos de Prahalad e Hamel, que estabelecem três testes para se identificar 

as competências essenciais de uma organização:

1. Acesso potencial a uma ampla variedade de mercados;

2. Deve contribuir de forma significativa nos benefícios que serão oferecidos 

aos clientes no produto final;

3. “Uma competência essencial deve ser de difícil imitação para os concor-

rentes. (...) O rival deve levar tempo para imitar uma competência essencial” 

(p.129).

Chiavenato e Sapiro (2003), afirmam que outra maneira de se identificar as 

competências essenciais de uma empresa é a utilização de quatro critérios. 

Sendo eles:

1. Capacidades valiosas: são as responsáveis por explorar as oportunida-

des e neutralizar as ameaças externas, auxiliando assim na construção das 

estratégias.

2. Capacidades raras: são aquelas que poucos concorrentes possuem, pois 

se muitas empresas possuem uma mesma vantagem competitiva elas deixam 

de oferecer vantagem. A vantagem competitiva só se consolida se a empresa 

desenvolve e explora capacidades diferentes das dos seus concorrentes.

3. Capacidades difíceis de imitar: são aquelas que dificilmente poderão 

ser copiadas pelos concorrentes em um curto espaço de tempo.
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4. Capacidades insubstituíveis: são aquelas que possuem valor estratégi-

co difíceis de ser substituídos, quanto menos visíveis, mais difícil será substi-

tuí-los e maior será a dificuldade dos concorrentes em identificar e copiar a 

competência.

Dando continuidade ao nosso aprendizado, agora iremos aprender sobre o 

Modelo SWOT, você está convidado(a) a continuar nossa caminhada.

4.2  Modelo SWOT 
Você já ouviu falar dessa ferramenta? Afinal de contas, para que ela serve? 

Não se preocupe, vamos esclarecer.

Segundo Megginson; Mosley; Pietri Jr (1998, p. 179), “[...] a análise SWOT 

(TOWS) é o processo de identificar sistematicamente as Forças (Strengths), 
Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Thre-
ats)”. 

Esta ferramenta também pode ser chamada de FOFA (Força, Oportunidade, 

Fraqueza e Ameaças) e é utilizada para detectar os fatores internos e exter-

nos que influenciam o planejamento organizacional.

Os pontos fortes e fracos fazem parte da análise interna e são variáveis con-

troláveis pela organização. As oportunidades e ameaças fazem parte do am-

biente externo e são variáveis não controláveis pela organização, conforme 

podemos ver na figura.

Tabela 1
Forças Fraquezas

Capacidade de produção
Linha de produtos completa
Boa infraestrutura
Profissionais qualificados

Instalações obsoletas
Custos operacionais altos
Falta de apoio financeiro
Falta de mão de obra qualificada

Oportunidades Ameaças

Expansão da linha de produtos
Entrada de novos mercados
Surgimento de novas tecnologias
Parceria com novos fornecedores

Novos concorrentes
Crise econômica
Mudança na preferência do cliente
Leis ambientais desfavoráveis

Fonte: Lista Adaptada de Megginson (1998 p. 179).

O uso desta ferramenta é importante na identificação da situação em que 

a organização se encontra, podendo assim elaborar um planejamento ade-

quado às necessidades.   



Rede e-Tec BrasilAula 4 - Metodologias e modelos estratégicos 51

 Na figura abaixo você verá, de forma resumida, o que é a Análise de Swot. 

4.3  Cadeia de valor
A cadeia de valores tem um papel muito importante dentro do Planejamen-

to, pois “é um modelo que descreve como um produto se movimenta desde 

a etapa da matéria-prima até o consumidor final, por meio de nove ativida-

des estrategicamente relevantes” (CHIAVENATO e SAPIRO, 2003, p.132). 

Estas nove atividades são divididas em cinco atividades primárias e quatro 

atividades de apoio. As primeiras cinco atividades são:

1. Logística Interna, que traz a matéria-prima para dentro da organização.

2- Operações, que transformam a matéria-prima em produtos finais.

3. Logística Externa, que se concentra na saída do produto da empresa.

4. Marketing e Vendas, responsáveis pela comercialização dos produtos.

5. E finalmente as Operações, responsáveis pela assistência técnica dos pro-

dutos comercializados pela empresa, mantendo assim, o valor já adquirido.

Já as quatro atividades de apoio têm características distintas, que apesar de 

serem realizadas em departamentos específicos, também podem ser desen-

volvidas por outros setores, já que sua função é apoiar o processo de conso-

lidação da cadeia de valores da empresa. As quatro atividades de apoio são: 

Figura 9
Fonte: www.tecsoftware.com
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1. Suprimentos de serviços e materiais – setor responsável pela compra 

de material necessário para fabricação dos produtos, assim como das máqui-

nas, equipamentos e materiais de consumo interno.

2. Desenvolvimento tecnológico – tem como propósito melhorar o pro-

duto e os processos de produção. Pode ser representado com investimento 

em pesquisa, design do produto e mudanças nos procedimentos de serviços.

3. Gestão de recursos humanos – atividade relacionada a recrutamento, 

seleção, admissão, treinamento e remuneração de pessoal.

4. Infraestrutura da organização – inclui atividades de apoio a toda cadeia 

de valores, como planejamento, direção geral, finanças, contabilidade, etc. 

Por meio da infraestrutura organizacional busca-se identificar as ameaças e 

oportunidades externas, além de oferecer recursos para o desenvolvimento 

das atividades essenciais da empresa.

A cadeia de valores tem por objetivo descrever as estruturas e os processos 

para que seja desenvolvido um bom planejamento. 

4.4 Fatores críticos de sucesso
Nosso próximo passo é aprender como é possível manter as estratégias do 

planejamento um sucesso.

Os fatores críticos de sucesso nada mais são que as condições fundamen-

tais que precisam ser satisfeitas para a empresa se manter no sucesso. Eles 

variam de empresa para empresa e dependem das forças que atuam no 

ambiente interno e externo.

Não se deve estabelecer mais de cinco fatores críticos de sucesso, já que 

devem ser acompanhados e esforços devem ser despendidos para sua ma-

nutenção.

4.5  Matrizes de integração estratégica
O processo estratégico serve para auxiliar as empresas a planejar com mais 

segurança, ainda mais que seus resultados atingirão a empresa como um 

todo e seus efeitos podem permanecer por muito tempo. A finalidade do 

planejamento estratégico, segundo Mosimann e Fisch (1999, p. 47), “é es-
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tabelecer quais serão os caminhos a serem percorridos para se atingir a situ-

ação desejada. É a arte de passagem do estágio onde estou para o estágio 

aonde quero ir.”

Na figura abaixo você verá, de forma sistêmica, como se dá o processo de 

integração estratégica.

4.6  Políticas de crescimento, operações  
 e relacionamentos
Como já apresentado na nossa primeira aula, o termo política reflete as re-

gras, hábitos e culturas que a organização estabelece para desenvolver suas 

atividades e interagir com o mercado consumidor. 

As políticas de crescimento, operações e relacionamentos da empresa de-

vem estar alinhadas à análise do ambiente externo e interno, à organização, 

além de responder aos objetivos estabelecidos no planejamento estratégico. 

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), existem quatro passos-chave para se 

estabelecer uma política de relacionamento, são eles:

• Identificação de clientes: conhecer o seu mercado consumidor, seus 

hábitos, suas preferências, expectativas, manter apenas seus dados ca-

dastrais não é suficiente, faz-se necessário conhecer seus clientes domi-

nando o maior número de detalhes possível.

• Diferenciação de clientes: se conhecermos nossos clientes fica mais 

fácil identificar as necessidades que os distinguem. Segundo os autores 

citados, elas podem ser diferenciadas quanto ao valor e as necessidades. 

Saber estas características auxilia a empresa a oferecer e atender as ne-

cessidades específicas de cada um. 

Figura 10
Fonte:  Chiavenato e Sapiro (2003. p.45)
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• Interação com clientes: fortalecer a interação com seu mercado consu-

midor proporciona acesso a informações relevantes e atuais para que a 

empresa consiga atender as necessidades dos seus clientes.

• Personalização do comportamento da organização: “para envolver 

um cliente em um relacionamento de aprendizado, a organização deve 

adaptar aspectos de seu comportamento para atender as necessidades 

específicas do cliente” (p. 201). 

Resumo 
Na aula de hoje estudamos sobre a importância de se conhecer o ambiente 

em que iremos atuar, isto se dá por meio da análise interna e externa. Ti-

vemos a oportunidade de aprender que os fatores internos surgem dentro 

da organização e a solução depende de seus administradores, já os fatores 

externos são acontecimentos aos quais as organizações ficam expostas, do-

minar estes elementos é essencial para se construir um bom plano de ação. 

Vimos também que o Modelo de SWOT é o processo de identificar as forças 

e fraquezas, que fazem parte da análise interna. Quanto às oportunidades 

e ameaças, estudamos que elas compõem a análise externa. Já a cadeia de 

valores é a forma como o produto se movimenta dentro do processo pro-

dutivo, desde a matéria-prima até o consumidor final, e tem nove  ativida-

des estratégicas, divididas em duas categorias, cinco atividades primárias e 

quatro atividades de apoio. Sobre os fatores críticos de sucesso, verificamos 

que a organização deve ter clareza da sua característica principal que gera o 

diferencial frente aos seus concorrentes.  Na matriz de integração estratégica 

vimos de forma sistêmica como se dá todo o processo de formulação, im-

plantação e avaliação das ações estratégicas. E por fim, observamos que pla-

nejar as operações, o crescimento e o relacionamento com os fornecedores 

e consumidores da organização, também faz parte das ações estratégicas. 

Atividades de aprendizagem 
1.Descreva qual a importância da análise interna e externa para elaboração 

de estratégias empresariais.
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2. Faça uma comparação entre os dois modelos aprendidos nesta aula, o 

modelo de Swot e a cadeia de valores, expondo suas principais característi-

cas, vantagens e desvantagens.

Chegamos à última aula da nossa disciplina, parabéns por ter chegado até 

aqui! Releia todo o material exposto para fixar bem a matéria. Não deixe de 

fazer as atividades propostas, pois elas são um complemento do seu proces-

so de aprendizagem. Tome o final da disciplina com um ponto de partida 

na busca por mais informações na área do planejamento. A construção do 

conhecimento é uma viagem que não tem fim! 
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Palavras Finais 

Chegamos ao final do nosso componente curricular sobre planejamento. 

Espero que além de compreender esta importante ferramenta de gestão em-

presarial denominada Planejamento, você também faça uso dela na sua vida 

pessoal. Este caminho já se iniciou quando você planejou e se preparou para 

este curso. Mas a estrada é longa, você já deu o mais importante dos passos, 

o primeiro, persista e continue sua caminhada....sempre! Nunca esqueça 

que nosso futuro não depende da sorte e sim das decisões que tomamos, 

pois como diz um velho provérbio chinês “até as mais altas torres, começam 

do chão”.
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Guia de Soluções
Aula 1 

Nas três primeiras atividades do nosso primeiro encontro, você poderá en-

contrar as respostas refletindo sobre suas decisões e pretensões futuras. Na 

questão 4 revise as Escolas apresentadas no item 1.3 e reflita sobre as ne-

cessidades atuais do mercado. Por se tratar de uma posição, opinião sua, 

lembre-se que para justificar a sua resposta é preciso estar atento e acom-

panhar as mudanças no cenário dos negócios, manter-se atualizado lendo 

revistas e consultando sites especializados. Acompanhar o noticiário é uma 

boa maneira de estar “antenado” no que está acontecendo ao seu redor.

Aula 2

A atividade 1, solicitada na aula dois, pede que você revise todo material 

debatido neste encontro, apontando os principais elementos. Já a questão 2 

deverá ser respondida após bastante reflexão, faça uma análise da conjuntu-

ra do mundo do trabalho atualmente e embase a sua resposta.

Aula 3

A atividade de aprendizado solicitada na aula 3 requer um contato com a 

realidade, este tipo de pesquisa é denominada de “pesquisa empírica”,  para 

conseguir adquirir o máximo de conhecimento com esse contato com a rea-

lidade é necessário dominar os conceitos que você irá questionar, portanto, 

revise todo o material e tire todas as suas dúvidas com seu tutor. Vá prepara-

do (a), lembre-se que estamos sempre sendo avaliados e você pode perceber 

uma oportunidade para atuar profissionalmente no futuro.

Aula 4

Os questionamentos da aula 4 podem ser respondidos se você revisar o con-

teúdo trabalhado no item 4.1. Já a comparação entre a análise de SWOT e 

a Cadeia de Valores pode ser facilitada se você construir uma tabela similar 

a esta:

Principais características Vantagens Desvantagens

Análise de Swot

Cadeia de Valores

Bom trabalho!
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