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RESUMO 
 

O processo de gerir de maneira estratégica uma organização permite 
identificar a missão, a visão, os objetivos e as ações a serem tomadas pela 
mesma para que se possa interagir, de forma competitiva, com o ambiente. 
Isso vem acompanhado, no processo de definir o que é estratégia, de 
apreço não apenas do espaço particular da organização e de sua 
conjuntura econômica e financeira, mas também das particularidades do 
espaço em que se desenvolvem suas atividades. Assim, as pequenas e 
médias empresas tendem a estabelecer suas estratégias conforme sua 
percepção das reações do mercado, modelando os objetivos da 
organização e sua estrutura funcional ao mesmo. Entretanto as 
organizações necessitam de uma linguagem para a comunicação tanto da 
estratégia como dos processos e sistemas que contribuem para sua 
implementação e que geram feedback sobre ela. Por ser uma metodologia 
que mede o desempenho operacional utilizando, além dos indicadores 
financeiros, indicadores de acompanhamento da satisfação do cliente, da 
eficácia dos processos operacionais internos e da capacidade de inovação 
da empresa o Balanced Scorecard tem um papel importante neste contexto 
traduzindo a missão e a estratégia da empresa em suas quatro 
perspectivas. A presente pesquisa teve o objetivo de analisar o 
desempenho do processo de implementação de estratégias por pequenas e 
médias empresas que utilizam o Balanced Scorecard. Para isto foi feito um 
levantamento qualitativo, tornando-se como campo de estudo pequenas e 
médias empresas cidade de Pará de Minas. Assim, foi verificado que o 
estado da implementação do planejamento estratégico utilizando-se o 
Balanced Scorecard é estruturado, dentro das condições e capacidades das 
empresas pesquisadas. É realizado inicialmente com ajuda de consultores 
ou agências externas às empresas pesquisadas e estas possuem um 
limitado número de pessoas envolvidas com a elaboração e implementação 
e todos os entrevistados foram unânimes em relatar que as etapas de 
planejamento estratégico estão muito bem definidas para a administração 
de suas empresas. Porém, para algumas, conforme a metodologia de 
Fischmann (1987), o estágio encontra-se mais avançado que em outras e 
que o processo de planejamento estratégico é de suma importância para 
suas empresas; foi identificado que o balanced scorecard está presente em 
todas as empresas, todas as perspectivas do BSC, umas com maior, outras 
com menor intensidade são aplicadas pelas empresas estudadas. Dentre as 
quatro perspectivas, a de maior destaque foi a perspectiva de clientes e 
onde o nível de implementação do BSC reside, em sua maioria entre 
desenvolvendo e completando o processo.  
 
Palavras-chave: Planejamento estratégico; Balanced scorecard; 
Pequenas empresas. 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The process of strategically managing an organization identifies the mission, 
vision, objectives and actions to be taken by the same so you can interact 
competitively with the environment. This is followed, in the process of defining 
what is strategy, not just appreciation of the particular space of the organization 
and its economic and financial, but also the particularities of space in which to 
develop their activities. Thus, small and medium enterprises tend to establish 
their strategies according to their perception of the market reactions, modeling 
the organization's goals and its functional structure to it. However organizations 
need a language to communicate both the strategy and the processes and 
systems that contribute to its implementation and to generate feedback on it. 
Because it is a methodology that measures the operational performance in 
addition to financial indicators, the monitoring indicators of customer 
satisfaction, effectiveness of internal operational processes and innovative 
capacity of the company Balanced Scorecard has an important role translating 
the mission and company's strategy in its four perspectives. This study aimed to 
analyze the performance of the process of implementing strategies for small 
and medium enterprises that use the Balanced Scorecard. For this was made a 
qualitative survey, making it as a field of study SMEs city of Pará de Minas. 
Thus, it was found that the status of implementation of the strategic plan using 
the Balanced Scorecard is structured within the conditions and capabilities of 
the companies surveyed. It initially carried out with the help of consultants or 
outside agencies to companies surveyed and these have a limited number of 
persons involved in the preparation and implementation, and all respondents 
were unanimous in reporting that the steps of strategic planning are well 
established for the administration of their companies. However, for some, as the 
methodology Fischmann (1987), the stage is more advanced than others and 
that the strategic planning process is critical to their companies; was identified 
that the balanced scorecard is present in all companies, all BSC perspectives, 
some more, some less intensively studied are applied by companies. Among 
the four perspectives, the most prominent was the perspective of customers 
and where the level of implementation of the BSC lies mostly between 
developing and completing the process. 
 
Keywords: Strategic Planning, Balanced Scorecard, Small businesses. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Nesta introdução, se apresenta a contextualização do estudo, bem como sua 

problemática, objetivo e a organização da pesquisa. 

 

1.1 Contextualizando o estudo 

 
As origens do estudo e ensino da estratégia remontam a várias influências. 

Pode estar ligado à tarefa de gerente geral, o que pode ter surgido nos 

diversos cursos de política empresarial ministrados em várias faculdades na 

década de 1960. A questão era “o que você faria se assumisse a presidência 

de tais e tais empresas?”. A técnica era baseada na experiência do senso 

comum de executivos e não muito em teoria ou pesquisas. O ensino era 

dominado por tentativas de copiar situações empresariais reais na sala de aula 

pela exposição, muitas vezes saturada dos alunos, aos estudos de casos e 

problemas estratégicos. Concomitantemente, exerceu-se a influência de livros 

sobre planejamento corporativo nos anos de 1960 e 1970. Aqui a ênfase era de 

tentar analisar as várias influências sobre o bem estar de uma organização, de 

forma a identificar oportunidades e ameaças para o desenvolvimento futuro. 

Isso assumiu a forma de técnicas de planejamento sistematizadas. Estas 

técnicas analíticas são um elemento relevante e dominante no estudo da 

estratégia. Ela assume que gerentes podem e devem entender tudo que 

puderem sobre seu mundo organizacional e que ao se fazer, eles podem tomar 

decisões acertadas sobre o futuro da organização (JOHNSON, SCHOLES e 

WITTINGTON 2011, p. 39). Não há dúvidas de que foram técnicas muito 

influentes e que deram origem aos departamentos especializados em 

planejamento corporativo nas organizações dos setores privado e público 

daquela época.  

 
Entretanto, estas técnicas sofreram consideráveis críticas e, como resultado, 

muitas pesquisas foram desenvolvidas abordando várias questões 

estratégicas. Isso começou a influenciar na maneira como o tema era visto; 

como os estudantes e gestores deveriam aprender sobre estratégia e o que 

eles deveriam fazer na prática. Isso era feito verificando evidências de 
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associações entre desempenho financeiro e as estratégias seguidas pelas 

empresas. Alegava-se que os gerentes se beneficiavam com as lições tiradas 

das pesquisas para tomar decisões estratégicas mais inteligentes. A suposição 

que se tinha era que decisões estratégicas deveriam ser conduzidas por 

análise e avaliação, de forma que melhores decisões fossem tomadas. 

  
Quinn e Mintzber (2001) alegavam que o mundo não era tão simples e que sua 

complexidade e incerteza significavam que era impossível analisar tudo com 

antecedência e prever o futuro, e que a busca por decisões ideais era fútil. Era 

necessário aceitar a desordem da vida organizacional. Isso significava aceitar 

que os gerentes tomavam decisões muito relacionadas com a experiência 

coletiva e individual, políticas organizacionais e a história e cultura da 

organização à medida que elas se relacionavam com a estratégia. Para provar 

isso eles apontavam a natureza ajustável da maneira como as estratégias se 

desenvolviam. Ainda segundo os autores supracitados, seria útil gastar mais 

tempo entendendo os processos gerenciais de tomada de decisão para lidar 

com a complexidade do gerenciamento estratégico na realidade de seu 

contexto social, político e cultural. A visão ortodoxa era que tais obstáculos 

sociais, políticos e culturais para os gerentes resultavam em decisões 

incorretas, inércia e talvez até com desempenho inferior.  

 
A partir de 1980, Michael Porter em sua obra Competitivity Strategy:Techniques 

for analysing industries and competitors, e seguido no ano de 1990 pelas 

teorias baseadas em recursos da empresa, expostas na obra de Hamel e 

Praralad (1990, p.85), The core competence of the Corporation, tornou-se uma 

grande influência em torno da quais diversas estruturas conceituais importantes 

sobre estratégias foram baseadas e ambas tinham sua essência na economia. 

Nos anos seguintes surgem outros questionamentos e ideias. Alguns sugerem 

que as organizações não são tão diferentes de organismos vivos. Estes 

organismos não planejam nem analisam, apenas vivem, experimentam, 

interpretam e entre eles há diversidade e variedade suficiente para permitir que 

lidem com seus ambientes mutantes através de inovação e mudança (HAMEL 

e PRAHALAD, 2005, p. 57). Supõem que os gerentes estão usando suas 

habilidades e sentidos em um mundo complexo de interação social, dentro e 
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em torno de suas organizações. Isso explica melhor como as organizações 

lidam com os ambientes de mudança rápida, como surgem novas idéias e 

inovações e, consequentemente, como ocorrem as mais importantes 

transformações estratégicas. 

       
Adiante se percebe um aumento da competição em nível global, juntamente 

com os avanços tecnológicos cada vez mais rápidos, a proliferação de 

produtos, o aumento da escassez de recursos naturais e humanos, o que 

obrigava as organizações a se melhorarem constantemente com o objetivo de 

se desenvolverem e, até mesmo, sobreviverem no mercado. 

 
Apesar de todo empenho para obter competitividade, diversas ações de 

melhoria resultam em duplicação de esforços, gastos desnecessários, 

resultados pouco expressivos e até mesmo negativos. Portanto, se torna 

necessário a adoção de melhorias estratégicas, ou seja, a adoção daquelas 

que mais contribuem para o atingimento das metas organizacionais 

(CARPINETTI, 2000). 

 
Gerir de maneira estratégica uma organização permite identificar a missão, a 

visão, os objetivos e as ações a serem tomadas em uma empresa para que a 

mesma possa interagir, de forma competitiva, com o ambiente. Isso vem 

acompanhado, no processo de definir o que é estratégia, de apreço não 

apenas do espaço particular da organização e de sua conjuntura econômica e 

financeira, mas também das particularidades do espaço em que se 

desenvolvem suas atividades.  

 
É questão de sobrevivência de qualquer empresa hoje em dia, principalmente 

das pequenas e médias, ter definido um comportamento estratégico. A 

relevância da estratégica fica cada vez mais importante para as pequenas e 

médias empresas (PMEs) devido à alta sensibilidade destas às constantes 

variações do mercado (PORTER, 1995, apud HAYASI, NAKAMURA E 

ESCRIVÃO FILHO, 1995). 

 
Devido às particularidades de simplicidade das PMEs, verificado principalmente 

pela restrição de recursos e pela estrutura não tanto desenvolvida, torna-se 
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relevante para elas criarem condições que proporcionem o pensamento 

estratégico, de maneira que se estabeleçam apoios sólidos suscetíveis de 

concorrer em um ambiente de rápidas mudanças. 

 
As PMEs concentram sua atuação no desenvolvimento de novos produtos e 

serviços e suas estratégias envolvem riscos quando tentam ganhar novos 

mercados. Tudo isso certamente pelo tamanho da empresa, por seus objetivos 

e pelo imediatismo de sua visão, seus limites de produto e mercado são 

pequenos e bastante próximos do processo operacional da organização, o que 

limita o empreendedor de adivinhar eventos longínquos de seu grupo 

estratégico. A formulação das estratégias irá servir para que se definam os 

caminhos que conduzirão a organização a determinar sua sobrevivência no 

mercado em se tratando de pequenos e médios negócios. 

 
Cada sistema gerencial disponível no mercado possui um enfoque próprio, 

valorizando um conjunto de dimensões empresariais distintas. Alguns com 

ênfase no valor humano, outros no valor financeiro, nos processos produtivos, 

entre outros (MARCHESAN; MIORANDO; CATEN, 2003). 

 
Entretanto, estes sistemas de gerenciamento precisam ter seu desempenho 

verificado. E o sistema de gerenciamento de desempenho destinado a 

implementar suas estratégias tem de ser capaz de desenvolver uma 

comunicação ímpar, de forma que se possa traduzir a estratégia para todos os 

colaboradores das organizações, tornando-os capazes de atuar efetivamente e 

conscientemente no esforço da implementação. As organizações necessitam 

de uma linguagem para a comunicação tanto da estratégia como dos 

processos e sistemas que contribuem para sua implementação e que geram 

feedback sobre ela (KAPLAN E NORTON, 2009). 

 
Assim, não basta somente formular, é preciso que a mesma seja implementada 

e há uma dúvida quanto às dificuldades de se conseguir esta de maneira 

eficiente. Por isso este trabalho busca analisar o processo de desempenho da 

implementação de estratégias por pequenas e médias empresas que utilizam o 

BSC (Balanced Scorecard) na cidade de Pará de Minas, região centro oeste de 

Minas Gerais. 
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1.2 Problema 

 
Como já apontava Noble (1999), apesar da evolução no campo da estratégia 

em geral, a compreensão do processo da implementação não acompanhou 

satisfatoriamente este desenvolvimento. Um dos grandes problemas da 

estratégia reside exatamente na parte da implementação, ou seja, na hora de 

colocar em prática aquilo que foi planejado, traçado, determinado para a 

organização. Dentre as diversas maneiras de verificar o desempenho destas, 

destaca-se neste trabalho o Balanced Scorecard. Esta estrutura analítica, tão 

difundida e estudada ultimamente, tem tido uma contribuição significativa neste 

processo. Assim, neste estudo, buscam-se respostas para a seguinte pergunta: 

Qual o desempenho do processo de implementação de estratégias por 

pequenas e médias empresas que utilizam o Balanced Scorecard? 
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1.3 Objetivos 

 
Para o desenvolvimento deste estudo, foram estabelecidos os objetivos 

apresentados a seguir: 

 

1.3.1 Objetivo geral:  

 
Analisar o processo de desempenho da implementação de estratégias por 

pequenas e médias empresas que utilizam o Balanced Scorecard-BSC, na 

cidade de Pará de Minas. 

      

1.3.2 Objetivos específicos:  

 
1. Verificar o estado da implementação do planejamento estratégico 

utilizando o Balanced Scorecard; 

 
2. Identificar o escopo do planejamento estratégico nessas empresas que 

utilizam o Balanced Scorecard; 

 
3. Avaliar os determinantes dos resultados do Balanced Scorecard; 

 
 

1.4 Justificativa 

 
Grande parte da literatura que aborda o tema do planejamento estratégico não 

tem se preocupado tanto sobre a implementação do mesmo em grandes e 

muito menos em pequenas e médias empresas (TERENCE, 2002). Muitos são 

os planos elaborados de maneira exemplar, mas que não conseguem êxito por 

falta de explicação de como proceder no momento da implementação. 

 
Para Almeida, (apud Terence, 2002) as pequenas e médias empresas são 

eficientes em seu dia-a-dia, mas ineficazes nas decisões estratégicas. Com o 

aumento da competitividade, elas concorrem, na maioria das vezes, com 

grandes empresas, que, por sua vez, conhecem os benefícios do planejamento 

estratégico e o utilizam como recurso estratégico. Vê-se então, a utilização do 
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planejamento e gestão estratégica pelas micro e pequenas empresas como 

forma de aumentar a eficácia de suas decisões estratégicas. 

 
A contribuição para as micro e pequenas empresas de Pará de Minas será no 

fornecimento de mais informações, agora no âmbito local, acerca do processo 

de implementação da gestão estratégica, buscando contribuir para a 

longevidade, assim como no aprimoramento da competição destas empresas 

com empresas de maior porte. Assim, espera-se que o desenvolvimento deste 

trabalho possa auxiliar o micro e pequeno empresário local na adoção dessa 

ferramenta como incremento de competitividade, assim como, contribuir para o 

conhecimento científico no campo da gestão de pequenos empreendimentos.  

 
Conforme Fischmann & Almeida, (apud Terence 2002) o processo estratégico 

proporciona a análise do ambiente de uma organização, cria a consciência de 

suas oportunidades e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos, do 

cumprimento de sua missão e através desta consciência, estabelece o 

propósito de direção que a organização deverá seguir para aproveitar as 

oportunidades e evitar os riscos. 

 
Desvendar um pouco mais este processo se torna importante para que se 

possa sugerir que o estudo sobre o assunto seja estendido, complementado e 

refinado, permitindo assim um melhor entendimento sobre o mesmo, 

incrementando, quando possível, novos elementos, sempre visando à redução 

das falhas neste processo.  
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1.5 Estrutura do trabalho 

 
O texto deste trabalho esta dividido em seis capítulos. Neste primeiro capítulo 

foram apresentados os tópicos referentes à introdução global da pesquisa, à 

formulação do problema, a descrição dos objetivos geral e específicos e a 

justificativa da pesquisa. 

   
No segundo capítulo apresenta-se o referencial teórico, abordando a análise da 

estratégia, o planejamento estratégico, a implementação da estratégia, o 

monitoramento e controle de estratégias e o Balanced Scorecard (BSC). 

 
No terceiro capítulo apresenta-se a estrutura e os modelos de gestão das 

empresas pesquisadas, o mercado de atuação, o processo produtivo, suas 

características e formas de liderança usadas no processo de implementação da 

estratégia.  

 
No quarto capítulo apresenta-se a metodologia do trabalho e apresenta ainda: 

o tipo de pesquisa e suas características, as questões, as variáveis 

encontradas e a técnica de coleta e análise dos dados e, por fim, os resultados 

esperados e as contribuições da pesquisa. 

 
No quinto capítulo encontra-se a apresentação e análise dos dados coletados. 

Neste capítulo são apresentados os dados empíricos com o principal objetivo 

de descrever o processo encontrado nas empresas pesquisadas, destacando 

as dificuldades e os facilitadores encontrados no processo de implementação 

da estratégia.   

 
No sexto capítulo serão apresentadas as conclusões do estudo e as 

considerações finais, assim como, as referências bibliográficas e o anexo que 

finalizam o trabalho. 
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2.REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Este capítulo se destina à apresentação de alguns fundamentos teóricos 

relevantes para elaboração do tema desta dissertação. Primeiramente 

apresentar-se-á uma análise da estratégia com seus conceitos e evoluções; em 

seguida será apresentado o planejamento estratégico com algumas de suas 

evoluções e características; em sequência será exposta a implementação de 

estratégias, seguido pelo seu monitoramento e controle, e, por fim, será 

apresentado o modelo Balanced Scorecard com suas perspectivas e 

características. 

 

2.1. Análise da estratégia 

 
A palavra estratégia deriva do termo grego strategos, que combina stratos 

(exército) com -ag (liderar). Assim, strategos significa literalmente a função do 

general do exército (FREIRE, 2004). Logo, a definição de estratégia origina-se 

de princípios militares. 

 
O livro "A Arte da Guerra", escrito na China há mais de dois mil anos, por Sun 

Tzu é a mais remota tentativa de que se tem notícia de formular a base lógica 

do planejamento e conduta das operações militares. Segundo Sun Tzu (2000) 

“Antes de te engajares num combate definitivo, é preciso que o tenhas previsto, 

e te preparado com muita antecipação. Nunca contes com o acaso.” Estes 

ensaios expressam os fundamentos de uma ciência de conduta em épocas de 

guerra. 

 
Por não ter uma definição tão simples e por necessitar de outras definições 

para elucidar melhor o tema estratégia, o quadro I mostra a comparação entre 

a estratégia militar e a empresarial em se tratando de objetivos, análises e 

resultados. 
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Quadro 1- Comparação entre a Estratégia Militar e a Estratégia Empresarial. 

 Meio Militar Meio Empresarial 

Objetivo Conquistas e controles de territórios Conquistas e controle de 
Mercados. 

Análises 

Condições climatéricas 
Condições de terreno 
Distribuição das forças 
Estrutura de comando 

Estudos do mercado 
Estrutura da indústria 
Pontos fortes e fracos 
Organização e liderança 

Resultados Estratégia militar 
Plano de campanha 

Estratégia empresarial 
Plano estratégico 

Fonte: Freire, 2004. 
 
É didaticamente conveniente a comparação entre estratégia militar e 

empresarial: ambas têm os mesmos objetivos e utilizam metodologias 

similares. Nas empresas, o processo se apresenta um pouco menos drástico: 

raramente um empresário sem sucesso, deixando um regimento de 

desempregados, é punido com o mesmo rigor que um general que deixou os 

seus homens agonizando no campo de batalha. Para as empresas de menor 

porte, a luta frontal com empresas poderosas que, dispõem de muitos recursos, 

é sempre perdida quando estas sabem erigir barreiras fortes baseadas nessas 

facilidades, sejam financeiras (altos investimentos em ativos e capital de giro), 

técnicas (qualidade, pesquisas para inovação) ou mercadológicas (imagem e 

marca). No caso de notória inferioridade numérica, a alternativa é procurar as 

fraquezas do adversário e atacar com métodos? Guerrilheiros?, entrando de 

surpresa no território do adversário, fazendo o maior estrago possível, e saindo 

rapidamente, à procura de outros flancos  menos protegidos? Em termos de 

estratégia empresarial, isto significa a introdução surpreendente de novos 

produtos ou os mesmos produtos com técnicas diferentes lançados em 

mercados ou utilizações diferenciadas.  

 
Já o general chinês Sun Tzu (cerca de 400 a.c.) ensina diferentemente. Sun 

Tzu destaca que o objetivo principal da guerra é a captura do território alheio 

ou do sem dono, intacto e de preferência com as tropas vencendo sem sofrer 

baixas. Mais ainda: nem se deve entrar no confronto se não tiver certeza de ter 

vantagens e de ser vitorioso sem operações prolongadas. O planejamento 

estratégico, em analogia, deve visar à realização dos objetivos com um mínimo 

de custo e no menor tempo possível. O ataque, segundo Sun Tzu, deve ser 
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concentrado onde o inimigo é mais fraco: a força de um exército não depende 

da hegemonia numérica das tropas, se ele reforçar o lado esquerdo, o lado 

direito será mais vulnerável, se tentar reforçar todos os lados, estará mais fraco 

em todos os lados? Em termos empresariais, contém a recomendação de 

concentrar os recursos nos lados fracos da concorrência. Onde encontrar estes 

pontos deve ser assunto de estudo aprofundado e acompanhamento diário, 

para descobrir tendências ou início de fraquezas. O objetivo empresarial 

preferencial é a ocupação de territórios novos e ainda virgens. Em segundo 

lugar está a conquista de territórios já ocupados, porém, visando uma 

convivência pacífica no mercado, contribuindo com oportunidades globais de 

crescimento e lucro para todos. Conquistar territórios através de preços 

menores e descontos maiores não traz vantagens para ninguém. No entanto, 

entrar num nicho específico, aumentando o mercado em si, é benéfico para 

todos. 
  

Em seguida, o quadro 2 mostra a evolução do conceito estratégia de tempos 

atrás até os dias atuais. 
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Quadro 2- Marcos histórico do conceito de estratégia. 

Ano Evento 

Antiguidade 

O primeiro texto conhecido, de aplicação militar, tem mais de 
2000 anos e é do general chinês Sun Tzu: um tratado sobre a 
arte da guerra. No ocidente, o conceito é também utilizado 
militarmente pelo exército romano. 

Século XVIII 
O general francês Napoleão Bonaparte, que conhece a obra de 
Sun Tzu, é considerado um dos maiores estrategistas de todos 
os tempos.  

Década de 
1950 

Após a segunda guerra, o planejamento estratégico chega às 
empresas e universidades principalmente nos EUA. Surge o 
modelo de análise de forças e fraquezas e ameaças e 
oportunidades. (SWOT analysis) 

1965 Edição do primeiro livro sobre estratégia, de Igor Ansoff. 
Anos 1960 

e 1970. 
O planejamento estratégico torna-se uma ferramenta muito 
popular e se difunde pelas empresas dos EUA. 

1973 
Primeiro seminário internacional de Administração Estratégica 
na Universidade de Vanderbit. Neste evento iniciam-se as 
primeiras críticas ao planejamento estratégico. 

1980 Publicação do primeiro livro de Michael Porter, com uma nova 
organização dos conceitos de estratégia.  

Década de 
1980 

Com a estabilização do crescimento econômico, há certo 
desencanto das empresas norte-americanas em relação à 
estratégia. Já nas companhias japonesas, que experimentam 
grande crescimento econômico, os executivos leem e seguem 
os ensinamentos do general chinês Sun Tzu. Surgem cada vez 
mais novos autores e teorias sobre o tema. 

1994 

Edição do livro ´´ The Rise and Falt of Strategic Planning´´ de 
Henry Mintzberg, que mostra a precariedade dos conceitos e 
princípios do planejamento estratégico e marcou o início de uma 
nova fase dos conceitos de estratégia.      

Década de 
1990 

As duas metades desta década são bem distintas. Na primeira, 
há significativa retomada do pensamento estratégico levando-se 
em consideração todas as suas limitações. Na segunda metade 
da década, com a euforia da internet, algumas empresas 
abandonam completamente a estratégia e outras a tornam 
sinônimo de transformação do negócio. Kaplan e Norton criam o 
conceito do Balanced Scorecard. 

Século XXI 

São propostos novos modelos com foco na capacidade de 
adaptar-se à mudança, na flexibilidade e no aprendizado 
organizacional. Para alguns, ter agilidade estratégia, para 
“dançar conforme a música”, passa a ser mais importante que a 
estratégia em si. Segundo pesquisa da consultoria Bain & 
Company, o planejamento estratégico ainda é a ferramenta de 
gestão mais utilizada por empresas no mundo todo. 

Fonte: Kallás 2003, p.5 
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Nota-se pelo quadro acima que, assim como o mercado evoluiu, o ato de se 

utilizar a estratégia também vem evoluindo com o passar dos anos. A cada 

época surge alguma metodologia ou técnica inovadora que busca sempre dar 

contribuições no sentido de facilitar o progresso e a competitividade das 

empresas no mercado. 

  
Desde outra perspectiva as organizações do pós-revolução industrial passaram 

por alterações de caráter político, econômico, social e estrutural. Estas 

mudanças somente foram admissíveis graças a uma adaptação das condições 

e necessidades de mercado a um novo mecanismo de gestão. Estas formas 

foram sendo criadas e desenvolvidas principalmente a partir de 1950, quando a 

estratégia, enquanto ciência empresarial passou a ser pesquisada e divulgada. 

 
O primeiro método utilizado pelas organizações foi o planejamento financeiro, 

que tinha como instrumento principal o controle das operações orçamentárias. 

Seu objetivo era estimar acontecimentos futuros através da coleta de dados 

passados, ou seja, fazia-se uma projeção orçamentária. Este planejamento foi 

mais difundido no setor público e tinha como um de seus problemas a alta 

estimação dos gastos. 

 
Já o planejamento em longo prazo que surgiu na década de 1960, articulava 

sobre as formas de melhorar o futuro através de interferências no presente. 

Todavia, era necessário analisar o futuro a partir da projeção de indicadores 

atuais e passados. O grau de desempenho organizacional era medido através 

da projeção do desejável (onde poderia chegar), da projeção planejada (onde 

deverá chegar) e da projeção de referência (o que pode acontecer). Sua 

limitação principal referia-se a falta de previsão de mudanças ambientais. 

 
A década de 1970 correspondeu à fase do planejamento estratégico que tinha 

em sua estrutura quatro ramificações. A primeira fazia referência às Unidades 

Estratégicas de Negócios – UENs, onde os produtos e os fatores relacionados 

com um mesmo mercado deveriam ser agrupados. A segunda mencionava 

sobre a Curva de Experiência ou Curva de Aprendizagem. Esta relaciona o 

custo por unidade com o volume total acumulado em unidades. A teoria diz que 

quanto maior o número de unidades produzidas num determinado tempo, 
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melhores estarão as suas condições de competitividade e menores os seus 

custos. A Matriz de Crescimento e de Participação no Mercado, como terceira 

etapa, acredita na classificação de produtos da empresa segundo a sua 

posição nas várias participações de mercado e crescimento de vendas e a 

quarta que trazia a matriz de atratividade do mercado e posição de negócios 

que se originou a partir das UENs. Como relata Tavares (1991) este modelo 

nem sempre se mostrava adequado para implementar o planejamento por 

inúmeros motivos como o fato de que quem planejava não era quem executava 

e, assim, não se obtinha o comprometimento das pessoas responsáveis pela 

execução dos planos; ainda, nem sempre os aspectos da realidade 

organizacional que poderiam limitar a implementação do planejamento eram 

levados em conta, como por exemplo, as resistências internas, a cultura e 

mesmo o estilo de liderança. Desse modo, abriu-se o caminho para a gestão 

estratégica.  

 
A gestão estratégica surgiu na década de 1980, para findar um dos principais 

problemas apresentados pelo planejamento estratégico, a implantação. Assim 

reúne o planejamento estratégico com a tomada de decisão operacional em 

todos os níveis e se busca a eficiência no processo de implantação da 

estratégia. A figura abaixo demonstra a evolução da gestão estratégica. 
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 Figura 1- Esquema das fases que se sucederam do planejamento financeiro à gestão 

estratégica.

 

Fonte: Adaptada de Gluck et al. (apud TAVARES, 2005, p. 28).  
 
Ceribelli, Braga e Pires (2010) corroboram que cronologicamente, a 

administração estratégica evoluiu do planejamento financeiro, materializado no 

orçamento, para o planejamento de longo prazo, passando deste para o 

planejamento estratégico. Este último foi incorporado pela gestão estratégica, 

que uniu, em um mesmo processo, planejamento e administração, 

adicionando-lhes a preocupação com sua implementação e com o 

planejamento de potencialidades. Todos os quatro processos apresentados 

acima apresentam falhas. Em um, o problema está em elevar as estimativas do 

orçamento, em outro, em não antecipar aos problemas de ordem ambiental e 

ainda há aquele que dificulta uma implantação efetiva das metas estipuladas. 

Cabe à gestão saber potencializar os pontos fortes e minimizar os pontos 

fracos de cada período a fim de aproveitar, da melhor maneira, as 
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oportunidades do mercado. O conceito de estratégia vem sendo alvo de 

explorações importantes na história deste campo do conhecimento.  

 
Muitos autores como Hamel (1998) e Prahalad (1997) afirmam que a essência 

da estratégia está em desenvolver vantagens competitivas no futuro mais 

rápido antes que os concorrentes possam imitar. Para eles, a melhor vantagem 

competitiva de todas ocorre quando uma organização tem a capacidade de, 

não obstante, melhorar suas habilidades já existentes e aprender novas 

habilidades. 

 
Já Andrews (1992) diz que a estratégia corporativa é o padrão de decisões de 

uma organização que determina e revela seus objetivos, propósitos ou metas; 

produz as principais políticas e planos para atingir aquelas metas e define o 

alcance do negócio da organização, bem como o tipo de organização que ela é 

ou deseja ser. Quando uma organização estabelece uma estratégia, está 

escolhendo o seu caráter formando a sua imagem institucional, estabelecendo 

uma individualidade organizacional e definindo o seu papel no mercado. 

 
Ansoff (apud Damázio 2011) explica estratégia como: o negócio em que 

estamos; as tendências que se verificam; decisões heurísticas (perguntas e 

respostas) de primeira ordem; padrão de decisões; nicho competitivo; e 

características de portfólio. Em sua visão, estratégia baseia-se em 

conhecimento incerto e incompleto. Assim há a possibilidade de algumas 

oportunidades serem perdidas. 

 
Ainda Ansoff (1997, p.101) dedica um capítulo à discussão do conceito de 

estratégia e ao fim, o mesmo sintetiza suas ideias nos seguintes tópicos:  

 
a) A estratégia significa “regras de decisão em condições de 

desconhecimento parcial”; 

b) As decisões estratégicas são aquelas que dizem respeito “ao que se 

relaciona ao ajustamento da empresa com o seu ecossistema”. 

c) As decisões estratégicas acontecem em todas as categorias de 

problemas: estratégicos, administrativos e operacionais; 
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d) Todos os tipos básicos de decisões podem ser aplicáveis a níveis 

organizacionais inferiores ao da organização como um todo. Desta 

forma, áreas de pesquisa e desenvolvimento, finanças e marketing têm 

um relacionamento interno com o ambiente externo ao da organização e 

certamente enfrentarão condições de ignorância parcial que exigirão 

estratégias apropriadas. 

 
Chandler (1962, p. 136) assume que estratégia é a determinação básica das 

metas e objetivos de longo prazo de uma organização, bem como a adoção de 

ação e alocações de recursos necessários para atingir essas metas. 

 
Para Camargos e Dias (2003) não existe um conceito único, definitivo de 

estratégia. O termo, no decorrer do desenvolvimento da administração 

estratégica, teve vários significados, diferentes em sua amplitude e 

complexidade. Ainda para Cabral (1998 apud Camargos e Dias 2003, p. 28), 

por sua abrangência, o conceito de estratégia apresenta um paradoxo, pois 

exige a integração de uma série de teorias e qualquer que seja a definição 

destacam-se algumas palavras-chave que sempre a permeiam, entre elas: 

mudanças, competitividade, desempenho, posicionamento, missão, objetivos, 

resultados, integração, adequação organizacional, palavras que muitas vezes 

reduzem sua amplitude, ao serem empregadas como sinônimos dela. O 

conceito de estratégia como uma inovação na área administrativa já era 

considerado por Ansoff em meados da década de 60. Nas duas décadas 

seguintes, a estratégia foi um tema muito pesquisado e, nos dias atuais, é 

amplamente utilizada no mundo dos negócios. Conforme Mintzberg (1999 apud 

Terence 2002, p. 15) atualmente a estratégia é uma ferramenta gerencial 

imprescindível para as empresas. 

 
Segundo Thompson Jr. & Strickland III (2000 apud Terence 2002, p.15) a 

estratégia da empresa consiste em um conjunto de mudanças competitivas e 

abordagens comerciais, que os gerentes executam para atingirem o melhor 

desempenho da empresa, buscando reforçar a posição da organização no 

mercado, promover a satisfação dos clientes e atingir os objetivos de 

desempenho.  
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Para Meirelles e Gonçalves (2000), como uma evolução do planejamento 

estratégico, a gestão estratégica surgiu com um corpo teórico mais amplo, com 

a “comunicação de uma visão estratégica global da empresa para os diversos 

níveis funcionais, com o objetivo de que as iniciativas da empresa sejam 

coerentes com a diretriz geral”. Inicialmente, o planejamento estratégico 

restringia-se à análise dos pontos fortes e fracos de uma organização, 

passando depois a se preocupar também com o planejamento e a 

administração de eventuais mudanças no ambiente organizacional. Foi nesse 

contexto que a gestão estratégica ganhou espaço, por ser a responsável pelo 

desenvolvimento e implantação da estratégia.  

 
Mintzberg, Ahsltrand e Lampel (2010) veem a evolução da administração 

estratégica a partir de escolas que surgiram em estágios diferentes – algumas 

das quais já chegaram ao pico e declinaram; outras ainda estão em 

desenvolvimento e outras permanecem estáveis. São escolas de natureza 

prescritiva, que focalizam como as estratégias devem ser formuladas (escolas: 

design ou desenho, planejamento, posicionamento); descritiva, cujo foco está 

na descrição de como as estratégias são formuladas de fato (escolas: 

empreendedora, cognitiva, aprendizado, poder, cultural, ambiental); e 

integrativa, cujo foco é integrar vários elementos das demais escolas (escola: 

configuração).  

 
Apesar da constituição tardia, a administração estratégica para Terence (2002) 

apresentou um rápido desenvolvimento, tanto teórico como de modelos 

práticos, haja vista a grande quantidade de modelos de análise de mercado 

que surgiram a partir dos nos 60, com destaque para a Matriz BCG do Boston 

Consulting Group, o Modelo SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat), 

a Curva de experiência e a Análise de portfólio, além de vários conceitos como 

o de análise econômica de estrutura, conduta e performance, competência 

distintiva, competências essenciais e os chamados sistemas de planejamento 

estratégico.  

 
Já para Souza (2009) a evolução da administração estratégica se dá a partir 

dos três estilos de estratégia que prevaleceram nos últimos 30 anos: estilo de 

planejamento (anos 70), no qual a previsibilidade do futuro baseava-se na 
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análise do provável; estilo de visão (anos 80), no qual a imprevisibilidade do 

futuro baseava-se na imaginação do possível; e estilo de aprendizagem (anos 

90), no qual o futuro passou a ser mapeado e enfrentado por meio da 

compreensão do momento atual.  

 
O caráter dinâmico e mutável da administração estratégica pode ser explicado 

pela diversidade interna de conceitos, a partir dos quais ela evoluiu. Esses 

conceitos formam um conjunto de teorias de diversos campos do conhecimento 

humano: Teoria da Evolução e da Revolução de Darwin; Adaptação e 

Extinção/Criação de Schumpeter; Teoria da Organização Industrial: forças 

setoriais implícitas (evolução implícita); Teorias Econômicas: proteções legais, 

diferenciação temporária, status competitivo; Teoria da Contingência: 

proatividade, forças ambientais associadas a ações estratégicas; Teoria 

baseada em recursos únicos como variáveis-chave. Atualmente pode-se dizer 

que a administração estratégica caminha para a constituição mais elaborada e 

talvez fechada de uma disciplina independente, até mesmo, da Administração. 

 
Entretanto, para Terence (2002) a estratégica nas empresas pode ser 

analisada sob duas perspectivas: interna/coordenação e externa/mercado. 

Assim o empenho dos administradores e teóricos da primeira metade do século 

foi o de conseguir a coordenação de esforços através do estabelecimento de 

diretrizes administrativas para uma organização fragmentada, ou para pessoas 

que, submetidas à crescente divisão de tarefas e funções, haviam perdido a 

visão global do sistema produtivo, tornando-se alienadas e desmotivadas. 

Atualmente, o enfoque dado à estratégia empresarial concentra-se na análise 

do ambiente externo, turbulento e de alta competitividade que influencia as 

ações da empresa no mercado. Assim pode-se considerar que a estratégia 

está relacionada à ligação da empresa ao seu ambiente interno e externo. E 

nesta perspectiva a empresa procura definir e operacionalizar ações que 

maximizem os resultados da interação estabelecida.  

 
Diversos autores têm buscado mostrar à comunidade de estudiosos seus 

modelos genéricos de gestão estratégica de negócio. Normalmente estes 

modelos apresentam uma concepção ampla das condicionantes, da estrutura, 

da estratégia e de seus resultados.   
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Entre as principais contribuições destes autores clássicos destacam-se neste 

estudo os modelos de estratégias apresentados a seguir: 

 
• Modelo Estrutura-Conduta-Desempenho 

• Modelo Estratégia-Estrutura-Desempenho 

• Modelo Baseado em Recursos. 
 
 

2.1.1 O modelo estrutura-conduta-desempenho 

 
O modelo Estrutura-Conduta-Desempenho (ECD), o qual se origina da teoria 

da economia industrial, foca o entendimento dos mercados por meio do estudo 

das relações entre os elementos constitutivos das estruturas desses mercados. 

Conforme Damázio (2011), a estrutura do mercado é o primeiro elo da cadeia 

de causalidade do modelo ECD, que define desempenho como o resultado da 

conduta das empresas, que, por sua vez, é influenciada pelas características 

da estrutura de mercado.  Entendem por estrutura de mercado as condições do 

ambiente externo advindas da demanda e da oferta e de políticas públicas, 

além de questões sociais e ambientais. Essa estrutura trata das características 

e da composição dos setores de negócio na economia, englobando todas as 

variáveis externas a uma organização, porém relevantes a sua operação 

(DAMÁZIO,2011). Como exemplo, podemos citar o número de compradores e 

vendedores, diferenciação do produto, barreiras à entrada, estruturas de 

custos, integração vertical e diversificação do produto.  Todas as organizações 

estão inseridas em um ambiente externo, ou estrutura de mercado, que possui 

variáveis que estão fora de seu controle.  

 
A conduta, por sua vez, depende da estrutura de mercado e está relacionada 

às estratégias de preço, produto e propaganda, pesquisa e inovação, 

investimentos, táticas legais e acordos.  

 
Já o desempenho depende da conduta das empresas (suas estratégias, 

práticas e mecanismos) e alcança as variáveis eficiência alocativa e produtiva, 

políticas governamentais (taxas e subsídios, regras de comércio internacional, 
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incentivos fiscais, etc.) e podem influenciar a estrutura, a conduta e o 

desempenho dos negócios.  

 
No ambiente externo ocorrem eventos que necessitam de respostas de 

conduta que interferem no desempenho da organização e na própria estrutura 

do mercado. De forma sintética, o modelo ECD vem apresentar essa relação 

entre estrutura de mercado (ambiente externo), conduta (estratégia) e de 

desempenho. O quadro 1 adaptado, apresenta o paradigma ECD em suas três 

dimensões. 

 
Quadro 3- Esquema analítico ECD. 

ESQUEMA ANALÍTICO ECD 
 

ESTRUTURA 
Número de compradores e fornecedores, diferenciação de produtos, 

barreiras à entrada, estrutura de custos, integração vertical e 
diversificação. 

 
CONDUTA 

Política de preços, estratégias de produtos e vendas, pesquisa e 
desenvolvimento e investimento em capacidade produtiva. 

 
 
 
 

DESEMPENHO 
Alocação eficiente dos recursos, atendimento das demandas dos 

consumidores, progresso técnico, contribuição para a viabilização do 
pleno emprego dos recursos, contribuição para uma distribuição 

equitativa da renda, grau de restrição monopolística da produção e 
margem de lucro. 

 
Fonte: Adaptado de Scherer e Ross (1990; apud Ferri 2010). 
 
 

2.1.2 O modelo estratégia estrutura desempenho  

 
Desponta o modelo estratégia-estrutura-desempenho (EED) de importantes 

pesquisas realizadas nos anos 1950, 1960 e 1970, que fizeram um refinamento 

na teoria contingencial e veio a embasar idéias correntes acerca da 

administração estratégica e vantagem competitiva (CASSIA, 2000 apud 
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OLIVEIRA E KOVACS, 2006). Para o aprimoramento da compreensão, detêm 

vantagem competitiva aquelas empresas que se sobressaem em seus 

desempenhos com relação a outras de seu setor, dado um período de tempo 

específico (GHEMAWAT, 1998 apud OLIVEIRA E KOVACS, 2006). 

 
As origens do conceito de estratégia empresarial como constam neste 

referencial, sofreram forte influência da visão militar, representada pelo mestre 

Sun Tzu (2000). Argumenta o autor que, na arte da guerra não existem regras 

fixas; elas podem ser apenas determinadas segundo as circunstâncias 

peculiares vividas. Uma analogia com o mundo empresarial explora a 

habilidade das organizações em compreender como as diversas situações 

podem ser transformadas em vantagem, conhecendo forças e sanando 

fraquezas do seu ambiente interno, aproveitando oportunidades e 

neutralizando ameaças do seu ambiente externo. É a concepção de equilíbrio, 

diferenciada para cada conjuntura organizacional.  

 
O conceito básico de estratégia está intimamente relacionado à conexão entre 

empresa e ambiente, por meio da criação e exploração de competências 

distintas que apoiem essa conexão (Porter, 1990), representadas pela estrutura 

organizacional. Por essa razão, a estratégia participa essencialmente com a 

incerteza. Cada firma é única, com sua história própria, personalidade, 

capacidades, conjunto de políticas. Cada indústria é única, com suas 

circunstâncias e perspectivas de sucesso. Esse relacionamento faz com que 

cada organização seja vista como um conjunto único de contingências. É um 

versar sobre a idéia do “depende”, guiado pelo cenário externo peculiar da 

organização. 

 
Seguindo a tradição das teorias microeconômicas, Ansoff (1973 apud Oliveira e 

Kovacs, 2006), no sentido de preocupar-se com a natureza da empresa e não 

com os processos mentais do tomador de decisões, identifica três principais 

categorias de decisão empresarial. Argumenta o autor que o problema geral 

das atividades da empresa consiste em configurar e dirigir o processo de 

conversão de recursos, de maneira a aperfeiçoar a consecução dos objetivos. 

As decisões estratégicas preocupam-se principalmente com problemas 

externos à organização e diz respeito ao estabelecimento de um equilíbrio 
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entre a empresa e seu ambiente. Por sua vez, as decisões administrativas 

dedicam-se à estruturação dos recursos da empresa a fim de criar 

possibilidades de execução com os melhores resultados; em outras palavras, o 

delineamento das relações de autoridade e responsabilidade, fluxos de 

trabalho e informações, canais de distribuição, treinamento e desenvolvimento 

de pessoal e outras tantas articulações inerentes ao modelo de gestão da 

organização. Assim, as decisões operacionais objetivam maximizar a eficiência 

do processo de conversão de recursos da empresa, maximizando a 

rentabilidade das operações ora desempenhadas (ANSOFF, 1990). É possível 

inferir às observações do autor que as deliberações administrativas atuam 

como estrutura de suporte à estratégia da empresa, atuando na execução de 

link perfeito entre esta e o seu componente operacional. Embora distintas, as 

decisões são interdependentes e complementares, atuando de forma 

integrada, onde é esperado que a estrutura administrativa proporcione o 

alicerce apropriado para as exigências da estratégia. 

 
Por meio de seus estudos empíricos, publicados originalmente em 1962, 

Chandler (1962) argumentava que as organizações precisam estabelecer um 

ajuste fino entre estratégia e estrutura a fim de alcançarem o desempenho 

almejado por seus objetivos. Aparentemente o autor buscava formular leis 

capazes de descrever fenômenos e explicar relações de causa e efeito. O 

pioneirismo de Chandler nesta abordagem comprovou que algumas empresas 

multinacionais americanas desenvolveram estratégias seguidas pela estrutura 

organizacional específica (multidivisional), no sentido de melhor inteirar os 

recursos da empresa às demandas de mercado. Estudou as razões pelas quais 

a Du Pont, a General Motors, a Stardard Oil e a Sears “ampliaram seus 

negócios, assumiram novas funções, ingressaram em novos ramos de 

atividade e por que cada uma dessas iniciativas exigiu um novo modelo de 

administração” (CHANDLER, 1962). 

 
Como ponto inicial para o desenvolvimento de uma nova configuração, era 

necessário profundo conhecimento da antiga organização, bem como, a 

percepção de que as mudanças na estrutura estavam ligadas aos modos de 

expansão organizacional; tais maneiras, no entanto refletiam as 



36 

transformações no ambiente empresarial, industrial e institucional, enxergando 

a organização de forma ampla e panorâmica. Relata Chandler (1998 apud 

Oliveira e Kovacs, 2006) que estratégia é o conjunto de objetivos em longo 

prazo da organização, com a devida alocação de recursos e mapeamento do 

plano de ação, onde, neste contexto, a estrutura organizacional representa o 

meio, a maneira pela qual a empresa se organiza internamente, abrangendo 

linhas de autoridade e comunicação entre níveis, garantindo coordenação, 

avaliação e execução das metas e políticas básicas propostas pela estratégia.  

 
A idéia que diferentes formas de organização resultam dos diferentes tipos de 

expansão pode ser mais bem compreendida se for considerado que “o 

planejamento e a execução dessa expansão é uma estratégia, e a organização 

criada para gerir as novas atividades e recursos, uma estrutura” (OLIVEIRA E 

KOVACS, 2006). A estrutura acompanha a estratégia, onde o tipo mais 

complexo de estrutura é resultado da articulação de várias estratégias básicas. 

Para o autor, a estrutura é modelada pela estratégia que a empresa 

desenvolve em relação ao seu ambiente externo. Era o “ritmo de transformação 

do ambiente que criava a pressão em favor de uma modificação estratégica e 

posteriormente estrutural” (LAWRENCE e LORSCH, 1973, p.222 apud 

OLIVEIRA E KOVACS, 2006).  

 
É válido ressaltar, no entanto, que a realidade em questão refere-se à 

complexidade da indústria norte-americana por volta da década de 50. Como 

arremate em sua linha de raciocínio, Chandler (1998 apud Oliveira e Kovacs, 

2006) atende ainda a um último questionamento: por que estratégia antes de 

estrutura? As mudanças na estratégia que exigiam mudanças na estrutura 

aparentemente se deveram às oportunidades e necessidades criadas pelas 

transformações demográficas, pelas mudanças na renda nacional e pela 

inovação tecnológica. A nova estratégia requeria uma estrutura nova (ou 

remodelada) para operar eficientemente a empresa. Ou seja, o crescimento 

sem ajuste estrutural só poderia conduzir à ineficiência econômica; a não ser 

que se desenvolvam novas estruturas para fazer face às novas necessidades 

administrativas resultantes da extensão das atividades da empresa a novas 

áreas, funções ou linha de produtos. É impossível realizar o potencial 
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econômico do incremento dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos, 

empregando-os de maneira mais lucrativa. Os arquitetos organizacionais das 

empresas estudadas pelo autor relatam que não resolveram seus problemas 

administrativos no vácuo, o que reforça a teoria da contingência e foco 

ambiental em questão. 

 
Por outro lado, John Child (1972 apud Oliveira e Kovacs, 2006) refuta o 

determinismo ambiental e a relação estritamente causal entre estratégia e 

estrutura organizacional, coerente com a idéia de que o processo deveria 

considerar tanto as forças ambientais e estruturais quanto os gestores. O autor 

argumenta que as contingências, moderadamente, possuem alguma influência, 

entretanto, os executivos dispõem de uma área de livre-arbítrio, um grau 

considerável de escolha estratégica, onde o simplismo contingencial é 

inadequado. Residindo sua contribuição mais significativa na abordagem do 

poder, o autor primeiramente fez uma avaliação dos modelos teóricos 

existentes à época, sob três argumentos principais: ambiente, tecnologia e 

tamanho, este último relacionando níveis de burocratização. Tais modelos 

referem-se à acomodação estrutural, ensaiada pelos teóricos da teoria 

contingencial, acerca do grau de variação e frequência das mudanças 

ambientais, da complexidade, graças à heterogeneidade das atividades e nível 

de informação disponíveis, ocupando até então um caráter determinista frente 

às ações organizacionais. Contudo, segundo o mesmo autor, essa abordagem 

descarta as várias manifestações da escolha estratégica, onde os decisores 

oscilam entre alternativas ao selecionar os tipos de ambiente que eles 

escolhem operar, ou seja, a manipulação e influência mútua entre a empresa e 

o cenário externo. O papel da escolha estratégica na teoria das organizações 

considera componentes como cultura, valores individuais e organizacionais, 

expectativas dos fornecedores de recursos, disseminação do poder e canais de 

comunicação, componentes do modelo de gestão, na elaboração da estratégia 

e da estrutura organizacional. 

 
Hitt, Ireland e Hoskisson (2003) propõem um modelo para geração de 

informações necessárias para formular e implementar estratégias (Modelo I/O 

de Retornos Superiores à Média) que foca o contexto externo, onde este 
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determina as estratégias capazes de gerar retornos superiores à média, 

impondo pressões e limitações, desafiando a empresa a localizar o setor (ou a 

indústria) mais atraente aos seus objetivos. A probabilidade de êxito, segundo 

os autores, neste modelo específico é muito maior para as empresas que 

conseguem desenvolver ou adquirir habilidades internas necessárias à 

implementação das estratégias requeridas pelo ambiente externo. 

Primeiramente, faz-se a sondagem nesse ambiente, identificando uma indústria 

interessante, cujas características sugerem retornos superiores para então 

formular e selecionar estratégias vinculadas. De posse dessas informações, a 

organização deve desenvolver, adquirir ou reestruturar os ativos e habilidades 

necessárias à implementação da estratégia, ou seja, é estratégia dentro da 

dinâmica de causalidade da estrutura.  

 
Para tanto, entra em cena Porter (1986 apud Oliveira e Kovacs, 2006) e seu 

modelo de competição das cinco forças, utilizado como ferramenta analítica 

para encontrar o ponto ótimo do posicionamento estratégico. Indústria é um 

grupo de empresas que fabricam produtos que são substitutos próximos ou 

atendem a necessidades similares; a análise estrutural de indústrias determina 

as regras competitivas e as estratégias potencialmente disponíveis. O autor 

percebe como crucial a análise da indústria, capaz de afetar o desempenho e 

lucratividade da empresa. Tal ambiente é representado pelo conjunto de 

fatores (cinco forças): a ameaça de novos entrantes, poder de barganha dos 

fornecedores e compradores, produtos substitutos e o grau de intensidade da 

rivalidade entre concorrentes, que exerce influência direta sobre a empresa, 

suas ações e reações competitivas. Todas as cinco forças em conjunto 

“determinam a intensidade da concorrência na indústria, bem como a 

rentabilidade, sendo que a força ou as forças mais acentuadas predominam e 

tornam-se cruciais do ponto de vista da formulação de estratégias” (PORTER, 

1986, p. 24 apud OLIVEIRA E KOVACS, 2006), dependendo das condições 

ambientais particulares de cada empresa. O desafio da estratégia para uma 

unidade empresarial em uma indústria é encontrar uma posição em que a 

organização possa melhor se defender contra essas forças competitivas ou 

influenciá-las em seu favor. 
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2.1.3 O modelo da visão baseado em recursos  

 
Por sua vez, a visão baseada nos recursos (RBV) recentemente emergiu como 

um novo paradigma na análise estratégica. Paradigma que tem sua base no 

ambiente interno da organização, em contraponto à organização industrial 

apresentada por Porter (1986). As empresas são analisadas sob a perspectiva 

dos recursos que a compõem. De acordo com essa visão, as organizações são 

conjuntos heterogêneos de recursos que as levam a um desempenho 

diferenciado no mercado (WILK; FENSTERSEIFER, 2003). A pergunta-chave, 

diferentemente da escola do posicionamento porteriana, é sob que 

circunstâncias um recurso levará a altos retornos durante longos períodos de 

tempo? (WERNERFELT, 1984 apud OLIVEIRA E KOVACS, 2006).  

 
Hitt, Ireland e Hoskisson (2003) definem recursos como os inputs ao processo 

de produção da empresa (equipamentos importantes, habilidades e talentos 

individuais dos colaboradores, finanças entre outros), capacidades como a 

condição que um conjunto de recursos possui de desempenhar uma atividade 

de forma integrada e como competências essenciais, os recursos e 

capacidades que servem como fonte de vantagem competitiva a uma empresa 

em relação às rivais. Neste modelo de análise empresarial e formação de 

estratégia, “o crescimento ótimo das empresas envolve um equilíbrio entre 

explorar recursos existentes e desenvolver novos recursos” (WERNERFELT, 

1984, p. 178 apud OLIVEIRA E KOVACS, 2006). O foco estritamente ambiental 

é limitado, uma vez que as diversas maneiras de se ver a empresa podem ser 

determinantes para variáveis como vantagem competitiva e desempenho 

superior (OLIVEIRA E KOVACS, 2006). 

 
A RBV permite a remodelagem do relacionamento entre estratégia e estrutura, 

mediante a criação de uma integração mais consistente entre esses dois 

construtos. Embora a estratégia por muitos anos tenha sido apresentada 

apenas como a arte de alocação de recursos, cada vez mais a atenção tem se 

voltado para os mecanismos internos que permitem a organização alcançar 

uma vantagem competitiva. O melhoramento do desempenho empresarial 

requer uma estrutura organizacional, sistemas de informações e um estilo 

gerencial relacionado à estratégia específica do cenário da empresa 
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(OLIVEIRA E KOVACS, 2006). Contudo, como enfatizado pelos pensamentos 

de Chandler (1962), a implementação dessa estratégia não ocorre no vácuo; é 

crítico o nível de incerteza ambiental que a empresa está disposta a atuar, bem 

como a adequação entre a estratégia e estrutura organizacional. Miles et al 

(1978 apud Oliveira e Kovacs, 2006) apontam que organizações, ao operar em 

diferentes contextos ambientais, terão iniciativas estratégicas diferenciadas e, 

como consequência, serão requeridas diferentes abordagens estruturais, 

desenhadas para aumentar a efetividade da implementação estratégica e  

alcançar o desempenho superior. Esse relacionamento, não é diretamente 

observável e nem apresenta condição sine qua non idêntico para as mais 

diversas organizações; é dependente do grau de certeza acerca da posição 

estratégica e negócios futuros que a organização decide operar (Castrisana e 

Araújo, 2012). 

 
Já Penrose et al (1959 apud Oliveira e Kovacs, 2006) ressaltam a posse e a 

utilização dos recursos como fatores fundamentais para o sucesso das 

empresas, sejam quais forem os desafios e oportunidades apresentados pelo 

ambiente. Para Wernefelt (1984 apud Castrisana e Araújo, 2012) caracterizam 

as empresas como feixes de recursos heterogêneos e seus relacionamentos. 

Os autores explicam a vantagem competitiva como resultado da melhor 

utilização destes recursos.  

 
Porém, Barney e Peteraf (1993 apud Castrisana e Araújo, 2012) ressaltam que 

nem todos os recursos são estratégicos e se constituem em pilares de 

vantagem estratégica. Apenas os recursos com determinadas características 

se constituem em vantagens estratégicas. Os autores, ainda analisam estas 

características e apresentam um quadro onde são identificados os recursos 

que podem ser considerados estratégicos e cuja aplicação estabelece 

vantagens competitivas sustentáveis, gerando elevados ganhos econômicos e 

financeiros e estabelecendo diferenciais frente aos demais competidores. Para 

cumprir estas funções eles devem ser:- valiosos, raros, imperfeitamente 

imitáveis e não substituíveis como apresentado no quadro 2 a seguir:  
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 Quadro 4- Recursos Organizacionais.   

Recursos Descrição 
 

Valiosos 
Recursos que permitem a uma organização conceber 
estratégias que melhorem sua eficiência  e eficácia, 
aproveitando oportunidades ou minimizando as ameaças 

 
 

Raros 

Raros Recursos valiosos não podem ser fonte de 
vantagem competitiva sustentável se são acessíveis a 
vários competidores, uma vez que cada um de seus 
detentores terá a capacidade de explora-los, 
implementando estratégias comuns, o que levaria a 
obterem apenas retornos médios. 

 
Imperfeitamente 

Imitáveis 

Mesmo que sejam valiosos e raros, os recursos só são 
fonte de vantagem competitiva sustentável se as 
organizações que ainda não os possuem não puderem 
obtê-los com demasiada facilidade. 

 
 

Não substituíveis 

Os recursos devem ser não-substituíveis, ou seja, não 
devem possuir um equivalente que não seja raro e 
imperfeitamente imitável. Pois a imitação, ou a 
substituição por outro recurso estratégico é uma ameaça 
à sustentabilidade da vantagem estratégica, tornando o 
recurso original obsoleto, perdendo sua capacidade de 
gerar valor. 

Fonte: Baseado em BARNEY, 1991; DIERICKX; COOL, (1989 apud Castrisana e Araújo, 
2012). 
 
Conforme Miles e Snow (1978), as organizações criam padrões de 

comportamento estratégico estáveis na constante busca por um bom 

alinhamento com as condições do ambiente que são observadas pelos 

gestores da empresa. Estes padrões foram estruturados em quatro 

estratégicas genéricas conforme demonstrado no quadro 5. Na primeira, o 

ambiente dá forma e é formado pelas ações organizacionais; Na segunda, as 

escolhas estratégicas feitas pela direção da empresa dão forma à estrutura e 

aos processos organizacionais; Na terceira, os processos e a estrutura das 

empresas dão condição ou não para a estratégia e na quarta, a ideia é de 

inércia, onde se responde somente quando as pressões competitivas forçam a 

organização.  
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Quadro 5– Categorias estratégicas, Milles e Snow (1978). 

Categoria 
Estratégica 

 
Descrição 

Estratégia 
defensiva 

Uma empresa seguindo esta estratégia procura localizar e 
manter uma linha de produtos/serviços relativamente estável. 
Seu foco concentra-se em uma gama de produtos/serviços mais 
limitada do que seus concorrentes e tenta proteger seu domínio 
através da oferta de produtos com melhor qualidade, serviços 
superiores, e/ou menores preços. Não procura estar entre os 
líderes da indústria, restringindo-se àquilo que sabe fazer tão 
bem, ou melhor, que qualquer um. 

Estratégia 
prospectora 

Uma empresa que adota esta estratégia está continuamente 
ampliando sua linha de produtos/serviços. Enfatiza a 
importância de oferecer novos produtos/serviços em uma área 
de mercado relativamente mais ampla. 
Valoriza ser uma das primeiras a oferecer novos produtos, 
mesmo que todos os esforços não se mostrem altamente 
lucrativos. 

Estratégia 
analítica 

Uma empresa que segue esta estratégia tenta manter uma linha 
limitada de produtos/serviços relativamente estável e ao mesmo 
tempo tenta adicionar um ou mais novos produtos/serviços que 
foram bem sucedidos em outras empresas do setor. Em muitos 
aspectos é uma posição intermediária entre as estratégias 
defensiva e prospectora. 

Estratégia 
reativa 

A firma que adota uma estratégia reativa exibe um 
comportamento mais inconsistente do que os outros tipos. É 
uma espécie de não estratégia. Não arrisca em novos 
produtos/serviços a não ser quando ameaçada por 
competidores. A abordagem típica é "esperar para ver" e 
responder somente quando forçada por pressões competitivas 
para evitar a perda de clientes importantes e/ou manterem 
lucratividade. 

Fonte: Adaptado de Davig (1986. p 42). 
 
 

2.1.4 Níveis de estratégia 

 
Em uma organização a estratégia pode existir em vários níveis. De acordo com 

Johnson, Scholes e Wittington (2007 p. 45), há a estratégia em nível 

corporativo que está relacionada com o objetivo geral de uma organização e 

com o modo de agregar valor às diferentes partes da organização. Isso poderá 

incluir questões de abrangência geográfica, variedades de produtos/serviços ou 

unidades de negócios e a forma como os recursos devem ser alocados entre 

as partes diferentes da organização. Esta ainda pode estar relacionada com as 
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expectativas dos donos podendo assumir a forma de uma declaração da 

missão.  

 
Há também a estratégia em nível empresarial que se refere a como concorrer 

de maneira bem sucedida em determinados mercados. Estas preocupações se 

referem a que produtos ou serviços devem ser desenvolvidos e para quais 

mercados e como se podem obter vantagens sobre os concorrentes para 

atingir os objetivos da organização. Enquanto a estratégia a nível corporativo 

envolve decisões sobre a organização como um todo, as decisões estratégicas 

empresariais necessitam estar relacionadas a uma unidade estratégica de 

negócios (UEN). Esta é uma parte da organização para a qual existe um 

mercado externo distinto para bens ou serviços, diferentes do mercado de 

outra UEN. Torna-se importante ressaltar que a UEN é uma unidade da 

organização para fins de criação de estratégia. Pode haver ou não uma parte 

estrutural separada da organização.  

 
E por fim há as estratégias operacionais, que estão relacionadas à maneira 

como as partes componentes de uma organização entregam efetivamente as 

estratégias em nível corporativo e empresarial em termos de recursos, 

processos e pessoas.  

 
Contudo é preciso que se tenha uma atitude estratégica. Conforme explica 

Costa (2012, p.12) atitude estratégica significa “olhar o presente com os olhos 

a partir do futuro desejado”. Este processo consiste em um exercício de se 

colocar no futuro desejado e a partir deste, olhar para trás, ou seja, para o hoje 

e questionar o que deve ser feito neste presente para que o idealizado para o 

futuro se concretize. Contudo a visão estratégica que se pretende dar vida 

seria desenvolver esta capacidade de olhar criticamente o presente a partir do 

futuro e não o futuro com os olhos do presente.  

 

2.1.5 Propósitos 

 
O mesmo autor trata que os fundamentos para as estratégias de uma 

organização, que são tratados como propósitos, são compostos por sua visão, 

missão, abrangência, princípios e valores e opção estratégica onde o propósito 
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é se criar uma estrutura consistente que deve ser formada por estes 

elementos. Podemos definir propósito como um conjunto de elementos básicos 

que caracterizam aquilo que a organização gostaria de ser no futuro, sua 

vontade, seu desejo de ser e agir, enfatizando sua vontade própria assim como 

sua autoimagem projetada para o futuro e suas crenças básicas. Pode-se dizer 

que o propósito seria o foco da organização aonde que sem ele a organização 

iria para qualquer lugar, estaria sem rumo certo ou até ficaria no mesmo lugar 

constantemente.  

 

 2.1.6 A visão, missão e abrangência 
 
A visão e a missão fazem parte dos propósitos estratégicos e apesar de 

distintos, ambos estão intimamente interligados. Enquanto a visão busca 

descrever o que a organização procura ser no futuro, a missão deve refletir 

sobre a razão da sua existência neste futuro. A visão precisa ser definida de 

maneira muito simples, objetiva e abrangente e de maneira que todos 

compreendam para que a mesma possa ser útil e funcional para todos os 

envolvidos com a organização. O essencial da visão é que a mesma seja 

compartilhada por todos os dirigentes assim como explicada e disseminada por 

todos que trabalham na organização. Isto requer um processo sistematizado e 

estruturado para que a visão possa ser, por um lado, simples e clara e ao 

mesmo tempo inspiradora e ambiciosa. Todos devem estar convictos e 

entusiasmados com a visão e os que assim não se comportarem deverão 

abandonar esta organização.  

 
“uma visão compartilhada tem valor inestimável para a organização. Aqui pode 

estar uma das primeiras atitudes a ser observada para que o processo, lá na 

frente, de implementação, possa ser concebido com sucesso.”  

 
Já a missão deverá responder a certos questionamentos como: qual 

necessidade básica que será suprimida pela organização? Qual a diferença se 

ela existir ou não, para o mercado? Qual a sua funcionalidade? Porque e para 

que existe? Além é claro, de uma imagem simples e objetiva. Para exemplificar 

podemos imaginar o projeto arquitetônico de uma casa e sobre este esboço 

formular duas perguntas: 1- Que projeto é este? Onde se pode ter a seguinte 
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resposta: “é a casa de nossos sonhos, confortável, segura, espaçosa e 

acolhedora que pretendemos construir...”. E a segunda questão: 2- para que 

serve? Onde poderia se ter resposta do tipo: “este é o imóvel no qual acolherá 

e abrigará uma família pelo resto de suas vidas...”. O primeiro questionamento 

nos remete à visão e o segundo a missão. Percebe-se que eles não se 

confundem e sim complementam.  

 
E há ainda a abrangência da organização. Esta abrangência deriva das 

limitações impostas para atuação da organização de forma interna e/ou 

externa. Interna quando se trata de suas limitações estruturais, de processos 

ou de mão de obra; externa em se tratando de abrangência geográfica, 

temporal, legal, estatutária, política etc. Esta abrangência irá delinear e 

qualificar os grupos socioeconômicos que serão atendidos pela organização, 

faixa etária preferencial ou necessidades específicas que a empresa queira 

atender.  

 
Importante ressaltar que valor nenhum terá visão, missão e abrangência se os 

mesmos não forem simples, objetivos e concisos; entendido, aceito e 

compartilhado por todos. 

 

2.1.7 Princípios e valores 

 
Apesar do processo de planejamento estratégico necessitar ser flexível e 

maleável, há alguns pontos que não devem ser alterados como os princípios e 

os valores. Estes representam suas crenças e valores que devem ser 

exaltados e mantidos. Os princípios são aqueles pontos os quais as 

organizações não estão dispostas a alterar. Pode vir expressos em uma carta 

de princípios, um rito sagrado onde se declaram quais são as crenças básicas 

da organização; aquilo que é aceitável e o que não o é. Quanto a estes não há 

meio termo, ou pode ou não pode, são respeitados ou estão sendo violados. 

Tem-se honestidade ou não se tem; se é fiel ou não. Não se cabe meia 

honestidade ou meia fidelidade. Caso se aceite possibilidade diversa destas 

teremos, então, uma política e não princípios. 
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Já os valores são objetos de avaliação como qualidades, virtudes e 

características. São atitudes assumidas pela organização com o seu modo de 

estar. Pode-se explicar que os princípios são as fundações de uma construção 

enquanto que os valores são os detalhes do acabamento externo ou interno 

desta obra como cor da tinta, tipo do revestimento cerâmico, modelo dos 

portões etc., ou seja, os valores podem ser alterados com o passar do tempo 

sem que modifique ou comprometa os princípios da organização.  

 
A formulação da estratégia pode ser facilitada e entendida se considerarmos 

três perguntas: O que nós queremos ser? Que se obtém a resposta nos 

princípios da organização. Nenhuma estratégia, para ser bem sucedida, poderá 

ser conflitante com os princípios. São eles que limitam o que a organização 

quer ser e fazer além de facilitar o processo de implementação; O que nos é 

permitido fazer? Que se tem a resposta no ambiente externo. É aqui que se 

deve elucidar e demonstrar os elementos do ambiente externo que necessitam 

serem pesquisados como demanda do mercado, consumidores, possíveis 

clientes, leis e regulamentações que podem interferir nos negócios da 

organização, concorrentes, tamanho do mercado a ser atendido e fonte 

externas de recursos. Estes elementos criam as limitações, as ameaças e as 

oportunidades; e o que nós sabemos fazer? que é a capacitação que se tem, 

se desenvolve ou se busca. Aqui se tem corpo diretivo capacitado, modelos de 

gestão apropriados, máquinas e equipamentos atuais e adequados, produtos 

adequados ao mercado, logística eficiente, área comercial competente e 

atualizada com os anseios de seu mercado, facilidade de acesso aos recursos 

financeiros existentes. E quando se questiona “O que nós vamos fazer?” As 

respostas são as estratégias estabelecidas pelas organizações. E estas são 

delineadas pelo ambiente externo e pela nossa capacitação e pelos nossos 

propósitos. Quando se conhecem estes três caminhos, já há condições de 

definir os caminhos para se chegar aos objetivos pretendidos através de 

estratégias bem elaboradas e fundamentadas.  

 

2.1.8 A cadeia de valor 
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Desenvolvido por Michael Porter (1986), o conceito de cadeia de valor relata as 

diversas categorias de atividades que existem nas organizações e em seus 

arredores e que juntas criam valor a um determinado produto ou serviço. A 

mesma é dividida em atividades de apoio e atividades primárias conforme 

demonstrado na figura 2. Aquelas são compostas pela logística de 

abastecimento que é o departamento responsável pelas atividades de receber, 

armazenar e distribuir todos os insumos necessários para que a produção ou o 

serviço aconteça; pelas operações que tem a incumbência de transformar os 

insumos recebidos pela logística de abastecimento em produtos ou serviços 

finais; pela logística de distribuição que distribui os produtos ou serviços aos 

consumidores; pelo marketing e vendas que se responsabilizam pela 

divulgação dos produtos e/ou serviços ao mercado pelos serviços que são 

atividades que contribuem para o aumento dos produtos ou serviços na 

percepção do cliente, é claro. Para cada atividade primária há uma atividade de 

apoio que contribui para melhorar a eficiência e eficácia destas. São elas: 

atividades de aquisições que são todos os processos inerentes à aquisição de 

insumos para a atividade primária de logística de abastecimento; a atividade de 

desenvolvimento tecnológico que auxilia na busca de uma melhor tecnologia 

para qualquer uma das atividades da empresa. Estas tecnologias podem ser no 

design do produto, no desenvolvimento de alguma matéria prima ou processos; 

nas atividades de gerenciamento de recursos humanos assim como 

treinamento, seleção, recrutamento, contratação, desenvolvimento e 

gratificação das pessoas dentro da organização; atividades de infraestrutura 

que contempla todos os mecanismos formais de planejamento, controle, 

finanças, gerenciamento das informações, as estruturas e rotinas do dia-a-dia 

das empresas.  

 
A partir da cadeia de valor pode-se obter a posição estratégica de uma 

organização de duas maneiras distintas. Segundo Johnson, Scholes e 

Wittington (2011) esta posição é obtida como descrições genéricas das 

atividades que auxiliam seus dirigentes a entender se há um segmento 

específico de atividades que resulta em benefícios para os clientes localizados 

em áreas específicas da cadeia de valor. A cadeia de valor também faz com 

que seus dirigentes reflitam sobre o papel desempenhado pelas diferentes 
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atividades organizacionais.  E pode ainda mostrar a posição estratégica em 

termos de custo e valor das atividades mostrando assim em quais atividades 

relacionadas ao negócio deve-se ater atenção para se desenvolver um negócio 

mais rentável e lucrativo.  

 
Entretanto uma única organização dificilmente emprega todas as atividades de 

valor. O que normalmente ocorre é uma especialização das funções de 

maneira que qualquer organização é parte de uma rede de valor mais ampla. 

Entende-se por rede de valor o conjunto de elos que existem nas organizações 

e os relacionamentos existentes para que se crie um produto ou serviço. 

Percebe-se que o objetivo da cadeia de valor é identificar os principais fluxos 

internos de forma a entendê-los e buscar seu funcionamento de forma a 

agregar valor aos produtos e/ou serviços. O que se busca com esta análise é 

identificar as fontes de vantagem competitiva das organizações, revendo as 

práticas adotadas e antecipando as tendências de mercado visando assim 

atender, sempre, as expectativas dos clientes.  

 
Figura 2– cadeia de valor. 

 
Fonte: Porter (1990, p. 56). 
 
Já na visão de Shank & Govindarajan (1997) cadeia de valor é  
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“... o conjunto de atividades criadoras de valor desde as                                    
fontes de matérias-primas básicas, passando por 
fornecedores de componentes, até o produto final entregue 
nas mãos do consumidor. Este enfoque é externo à 
empresa, vendo cada empresa no contexto da cadeia 
global (...) da qual é apenas uma parte...” 

 
Percebe-se que esta abordagem é mais ampla que a de Porter por considerar, 

além das atividades já citadas por este autor, o descarte deste produto e a sua 

reciclagem após o término de sua vida útil. Esta abordagem de Shank & 

Govindarajan pode ser aplicada ao setor como um todo onde cada empresa 

pode explorar um estágio em sua plenitude ou parte deste estágio. 

Compreender a cadeia de valor e aperfeiçoar o relacionamento entre seus 

componentes constitui uma questão estratégica e compreender essas relações 

colabora para a ascensão do grau de eficácia de toda a cadeia. 

 

2.1.9 A análise do ambiente 

  
Para que se avalie o ambiente, o qual a organização encontra-se inserido, 

utiliza-se a matriz SWOT que “[...] orienta a análise da situação atual do 

negócio e deve ser feita regularmente, dependendo da velocidade de mudança 

do ambiente, do setor e da própria empresa” (BIAGIO; BATOCCHIO, 2005, p. 

85) e com isso, mantém o monitoramento contínuo do ambiente da empresa. A 

análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT em inglês – 

Strengths, Weakness, Opportunities, Treats) resumem as questões principais 

do ambiente de negócios e da capacidade estratégica de uma organização 

com mais chances de causar impacto no desenvolvimento estratégico. 

Também pode ser útil como uma base em relação a qual possam ser criadas 

opções estratégicas a avaliar futuros cursos de ações. O objetivo é identificar o 

quanto as forças e as fraquezas são relevantes ou capazes de lidar com as 

mudanças em curso no ambiente de negócios. A figura 3 exemplifica a mesma. 
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Figura 3– Tabela da Matriz SWOT. 

 
 Fonte: Adaptado de Rodrigues (2005, p. 69). 
 
Entretanto, Johnson, Scholes e Wittington (2011) relatam que esta análise só 

se mostra útil se for comparativa com os competidores existentes no mercado e 

que se faz necessário um mecanismo de medição do tipo +5 a -5, por exemplo. 

Este deve ser usado como meio de motivar os gestores a avaliar o inter-

relacionamento entre os impactos do ambiente e as forças e fraquezas mais 

relevantes da empresa. Um ponto positivo (+) indica que a força da empresa 

ajudaria a obter vantagem ou a neutralizar um problema que surge de uma 

mudança no ambiente ou que uma fraqueza seria compensada por 

determinada mudança. Já um ponto negativo (-) indica que a força seria 

reduzida ou que a fraqueza impediria a organização de superar os problemas 

associados àquela mudança. Esta análise deveria auxiliar a concentrar a 

discussão nas escolhas futuras e o quanto uma empresa é capaz para 

sustentar essas estratégias. Entretanto, existem dois problemas principais a ser 

considerados. O primeiro é que a análise SWOT pode criar listas muito longas 

de forças e fraquezas, ameaças e oportunidades legítimas. No entanto o que 

realmente importa é ser claro quanto ao que é realmente importante e o que 

faz menos diferença. O segundo é o perigo do excesso de generalização. 

Identificar uma explicação demasiadamente geral da capacidade estratégica 

não explica as razões subjacentes dessa capacidade. A análise SWOT, explora 

o relacionamento entre as influências do ambiente e as capacidades 
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estratégicas de uma organização comparadas com as de seus concorrentes. 

Determina ainda, em seu processo de análise externa e interna, os seguintes 

componentes: 

 
• Pontos Fortes: variáveis favoráveis internas e controláveis da 

organização; 

• Pontos Fracos: variáveis desfavoráveis internas e controláveis da 

organização; 

• Oportunidades: variáveis externas e não controláveis que podem gerar 

uma condição favorável à organização; 

• Ameaças: variáveis externas e não controláveis que podem gerar uma            

condição desfavorável à organização. 

 

Os gestores precisam de ferramentas que possam proporcionar um efetivo 

acompanhamento da estratégia para que se tomem as mais acertadas 

decisões. Estas devem estar apoiadas em indicadores que demonstram o 

progresso da organização rumo àquela visão para o futuro.  

 
Para Costa (2012) a análise externa (ou SWOT), assim denominada por ele, 

deve ser considerada em quatro categorias – catalisadores, ofensores, 

oportunidades e ameaças e a análise interna que se divide em três categorias 

– pontos fortes, pontos fracos e pontos a melhorar. Para exemplificar, utilizar-

se-á o quadro 6 que é o resultado de um estudo criterioso e sistematizado dos 

fatores ambientais que causam ou podem causar impacto, ou ainda, que 

podem influenciar os negócios ou atividades da empresa. 

 
No eixo horizontal, tem-se a dimensão tempo, em duas categorias, atual e 

futuro, ao passo que no eixo vertical tem-se o impacto para a organização se 

positivo ou negativo. Percebe-se no quadro 6, a existência de quatro categorias 

básicas de fatores não controláveis pela organização, que necessitam ser 

acompanhados e avaliados constantemente pela mesma. Os fatores atuais são 

classificados em catalisadores e ofensores. Os catalisadores são fatores 

externos que afetam positivamente as atividades da organização. Como 

exemplo pode-se citar a opinião pública favorável às atividades da 

organização. Os ofensores são fatores externos atuais que afetam 
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negativamente as atividades da organização. Como exemplo pode-se citar 

mudanças de hábitos do público alvo.  

 
Os fatores futuros são classificados como oportunidades e ameaças. As 

oportunidades são fatores externos previsíveis para o futuro que afetarão 

positivamente as atividades da empresa como, por exemplo, o aumento da 

terceirização dos serviços. As ameaças são fatores externos previsíveis para o 

futuro e que afetarão negativamente as atividades da empresa. Assim um 

projeto de lei, em estudo no congresso, que, se aprovado, proibirá a 

propaganda do produto ou serviço que a organização oferece, representa uma 

ameaça.  

                 
                Quadro 6- Catalisadores, Ofensores, Oportunidades e Ameaças. 

                 
               Fonte: Costa,(2012) 
 
Ainda Costa (2012) relata que na análise do ambiente interno é elaborada uma 

lista irrestrita de pontos fortes, fracos e que precisam ser melhorados, ou seja, 

aqueles que favorecem e os que prejudicam a instituição. Os pontos fortes são 

aquelas características positivas de destaque que favorecem no cumprimento 

do seu propósito. Os pontos fracos são as características negativas, na 

instituição, que a prejudicam no cumprimento do seu propósito e por tanto 

devem ser eliminados na medida do possível. Já os pontos a melhorar são as 

características positivas na instituição, mas não em nível ou grau suficiente 

para contribuir efetivamente para o cumprimento do seu propósito e assim 

POSITIVO 

IMPACTO 

NEGATIVO 

ATUAL FUTURO 

TEMPO 

CATALISADORES OPORTUNIDADES 

OFENSORES AMEAÇAS 
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devem ser trabalhados para que sejam revertidos em pontos positivos ou pelo 

menos pontos neutros. O uso do benchmarking contribui e muito para que se 

possa mostrar a posição da empresa com os melhores processos já 

conhecidos.  

 

2.1.10 As decisões estratégicas 

 
Estratégias costumam estar relacionadas com a orientação de longo prazo de 

uma empresa. Já as decisões estratégicas estão relacionadas ao escopo das 

atividades de uma organização. Por exemplo, a organização se concentra 

numa área de atividade, ou deveria ter muitas áreas de atividades? A questão 

do escopo de atividades é fundamental para a estratégia, pois diz respeito à 

forma como os responsáveis pela gestão da organização estabelecem as 

fronteiras organizacionais. Isso pode incluir decisões importantes sobre todas 

as possibilidades de produtos ou a cobertura geográfica. Decisões estratégicas 

geralmente estão relacionadas à tentativa de obter algumas vantagens para a 

organização em relação aos concorrentes. A estratégia pode ser vista como a 

busca de ajuste estratégico com o ambiente empresarial. Isso poderia exigir 

grandes mudanças de recursos para uma organização no futuro. Como 

exemplo pode citar que a decisão de expandir geograficamente pode ter 

implicações significativas em termos da necessidade de construir e dar suporte 

a uma nova base de clientes.  

 
É importante atingir o posicionamento correto da organização em termos do 

quanto os produtos ou serviços atendem necessidades de mercado claramente 

identificadas. Isso pode assumir a forma de uma pequena empresa tentando 

atender um determinado nicho em um mercado, ou uma empresa multinacional 

tentando adquirir empresas que já encontram posições bem sucedidas no 

mercado. Porém, estratégia também pode ser vista como a criação de 

oportunidades através da criação de recursos e competências em uma 

organização. Essa é a chamada visão da estratégia baseada em recurso, que 

está relacionada com a exploração da capacidade estratégica de uma 

organização, em termos de recursos e competências para gerar vantagem 

competitiva ou novas oportunidades. Como exemplifica Johnson, Scholes e 



54 

Wittington (2007, p.41), uma grande empresa multinacional pode focar suas 

estratégias em negócios com marcas fortes. Já uma pequena empresa pode 

tentar mudar as regras do jogo em seu mercado para ajustá-lo às suas próprias 

capacidades. Continua o mesmo autor explicando que a estratégia de uma 

organização é afetada não apenas pelas forças ambientais e pela capacidade 

estratégica, mas também pelos valores e expectativas daqueles que tem poder 

dentro e em torno da organização.  

 
Saber se a organização é expansionista ou está mais preocupada com a 

consolidação ou onde são estabelecidas as fronteiras para as atividades 

organizacionais pode dizer muito sobre os valores e atitudes daqueles que 

influenciam a estratégia, ou seja, as partes interessadas da organização. As 

crenças e os valores destes terão maior ou menor influência no 

desenvolvimento da estratégia de uma organização, dependendo do poder de 

cada parte.  Então, Johnson, Scholes e Wittington (2007, p.42) definem 

estratégia como “a direção e o escopo de uma organização no longo prazo, 

que obtém vantagem em um ambiente em mudança através de sua 

configuração de recursos e competências com o objetivo de atender às 

expectativas dos stakeholders”. 

 
As decisões estratégicas, muitas das vezes, são complexas em sua natureza. 

Esta é uma característica que define estratégia e decisões estratégicas em 

organizações com objetivo geográfico muito amplo ou com vários tipos de 

produtos ou serviços. Decisões estratégicas tendem a ser usuais em situações 

de incerteza futuras e estas tendem a afetar as decisões operacionais por duas 

razões: primeiro que a estratégia não dará certo se os aspectos operacionais 

das organizações não estiverem em sintonia com esta. E em segundo lugar, 

trata-se do nível operacional que as vantagens estratégicas poderão ser 

conseguidas. Decisões estratégicas exigem uma técnica integrada para 

administrar a organização. Os gestores devem ultrapassar os limites 

operacionais e funcionais para solucionar problemas estratégicos e acordar 

com outros gestores que tenham interesses e prioridades diferentes além de 

ter que sustentar relações e redes fora da organização o que pode ser um 

apoio de sucesso para a organização. 
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Para Costa (2012) o conceito de gestão estratégica é mais amplo e abrangente 

que o de planejamento estratégico. A gestão estratégica aborda desde as 

avaliações de diagnósticos e de prontidão, a estruturação do processo de 

planejar e formular um propósito compartilhado para a organização, a escolha 

de estratégias, a fixação de metas e desafios até a atribuição de 

responsabilidades para o detalhamento dos planos e projetos e para conduzir e 

acompanhar as etapas de sua implantação. Inclui, ainda, processos 

formalizados de revisão de planos para mantê-los constantemente adequados 

às realidades externas e internas da organização. Como o mesmo cita: 

 
“gestão estratégica é o processo sistemático, planejado,                                  

gerenciado, executado e acompanhado sob a liderança da 

alta administração da instituição, envolvendo e 

comprometendo todos os gerentes e colaboradores da 

organização. Tem como finalidade assegurar o 

crescimento, a continuidade e a sobrevivência da 

instituição por meio da adaptação contínua de sua 

estratégia, de sua capacitação e de sua estrutura, 

possibilitando-lhe enfrentar as mudanças ou previsíveis no 

seu ambiente externo ou interno, antecipando-se a 

elas”(COSTA, 2012, p. 35). 

 
De maneira mais conceituada e abrangente Johnson, Scholes e Wittington 

(2011, p. 34) definem gestão estratégica como “a compreensão da posição 

estratégica da organização, as escolhas estratégicas para o futuro e o 

gerenciamento da estratégia em ação”. Neste sentido as estratégias não 

surgem por si mesmas. Elas envolve pessoas e os gerentes que a 

implementam. A gestão estratégica vem atingir um alcance maior do que 

qualquer outra área do gerenciamento, pois está mais relacionada com a 

complexidade que vem a tona de situações incertas e incomuns em toda a 

organização do que às implicações de operações já determinadas. Isto é um 

desafio muito grande para os gerentes que estão acostumados a gerenciar 

seus recursos a partir de conhecimentos rotineiros. Para que se tenha sucesso 
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sobre a estratégia traçada precisa desenvolver a capacidade de ter uma visão 

geral, de conhecer toda a situação e não somente partes dela. 

 
Ainda o mesmo autor cita que a gestão estratégica tem que ser pensada como 

a combinação de três elementos que são essenciais e os quais são citados a 

seguir: 

1. Entender a posição estratégica de uma organização; 

2. Fazer escolhas estratégicas para o futuro e,  

3. Gerenciar a estratégia em ação. 

 

É importante salientar que a estratégia não é linear. Nenhum dos três 

elementos citados acima tem prioridade um sobre o outro, mas são 

extremamente relacionados uns com os outros.    

 
Identificar o impacto causado pelo ambiente externo, pela capacidade 

estratégica de uma organização e pelas expectativas e influências das partes 

interessadas na estratégia é compreender a posição estratégica. 

 
As escolhas estratégicas envolvem os fundamentos básicos da estratégia 

futura para unidades de negócio e níveis corporativos, bem como as opções 

para aperfeiçoamento de estratégias em termos de direções e de métodos de 

desenvolvimento. Uma organização pode ter que escolher entre lançar novos 

produtos e entrar em novos mercados. À medida que as organizações se 

diversificam, elas têm à disposição diferentes métodos para isso, como, 

desenvolver um produto ou adquirir uma organização que atua na área.  

 
Já assegurar que as estratégias escolhidas sejam colocadas em prática é parte 

integrante da estratégia em ação. As estratégias são o produto de análises e 

cuidadosas escolhas. Porém não é somente assim que as estratégias são 

desenvolvidas. Pode-se incluir que o desenvolvimento da estratégia também 

pode se dá por processos racionais e analíticos que, em sua maioria são 

conduzidos por gerentes extremamente experientes. Primeiramente analisa-se 

a posição estratégica e em seguida faz-se as escolhas estratégicas para então 

colocar as questões relacionadas com a estrutura, processos e os 

procedimentos de mudanças para que se busque a efetivação da 
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implementação. Assim, pode-se perceber que as estratégias são deliberadas e 

não emergentes. Por estas, a estratégia não se desenvolve conforme o 

proposto ou o planejado e sim de forma incremental ou até mesmo acidental.   

 
Esta também é uma das posições elencadas no livro Safari de estratégia de 

Mintzberg, Ahsltrand e Lampel (2010). Nesta obra os autores ainda abordam 

outras oito diferentes concepções para a estratégia. No total de dez escolas de 

pensamento sobre estratégia, têm-se três grandes grupos: as escolas 

prescritivas que se preocupam em como as estratégias devem ser formuladas 

do que como realmente elas são; as escolas descritivas que se preocupam 

muito com a descrição de como as estratégias são e de como elas se 

desdobram e a escola configurativa que descreve os estados das organizações 

e os contextos que as circulam descrevendo o processo de geração da 

estratégia. Entretanto, conforme bem explicam Johnson, Scholes e Wittington 

(2011, p. 39), as visões deliberadas e emergentes não devem ser excludentes. 

Em um mercado tão concorrido e com tantas mudanças como o dos dias atuais 

seria um retrocesso não ficar aberto para as possibilidades tanto de ações 

deliberadas como as de emergências. Planos que não admitem alterações, que 

são rígidos podem, além de atrasar o aprendizado, impedir que se aproveitem 

as oportunidades. Neste sentido, Costa (2012) cita que pode acontecer das 

organizações terem que alterar alguns elementos de seus propósitos - visão, 

missão, abrangência, princípios e valores – para que se possa aproveitar da 

melhor maneira possível, a estratégia traçada e as oportunidades existentes no 

mercado. 

 

2.2 O Planejamento Estratégico 

 
O planejamento estratégico trata das funções das organizações como uma 

forma conjunta e sistêmica de potencializar as áreas a favor do todo. Buscar as 

maneiras racionais para se alcançar os objetivos almejados é uma das metas 

do planejamento estratégico. Isto não significa dizer que a organização precise 

seguir um caminho pré-determinado com rigidez, mas que deva buscar um 

determinado caminho que facilite alcançar seus objetivos. 
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Segundo especialistas no assunto, a diversidade sobre a abordagem do tema 

planejamento estratégico é muito ampla. De maneira geral, os apoios da 

abordagem estão assentados no posicionamento e no processo decisório. 

Conforme explicita Oliveira (1991, p.373) possui uma abordagem processual. 

Para o mesmo, “o planejamento estratégico é o 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 seu 

ambiente”.  

 
No mesmo caminho de pensamento, Tavares (1991, p. 68) entende que o tema 

planejamento estratégico “é o processo de formulação de estratégias para 

aproveitar as oportunidades e neutralizar as ameaças ambientais utilizando os 

pontos fortes e eliminando os pontos fracos da organização para a 

conscientização de sua missão”.  

 
Campos (1992, p.69), esclarece que planejamento estratégico é a “arte 

gerencial de posicionar os meios disponíveis de sua empresa, visando manter 

ou melhorar posições relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações 

táticas na guerra comercial”. O mesmo autor declara que o planejamento 

estratégico é uma arte de competição comercial que tem o propósito de dar 

sobrevivência às organizações à competição internacional. 

 
Já Fischmann e Almeida (1991, p. 25) compreendem que o planejamento 

estratégico “é uma técnica administrativa que, através da análise do ambiente 

de uma organização, cria a consciência de suas oportunidades e ameaças de 

seus pontos fortes e fracos para o cumprimento de sua missão e, através desta 

consciência, estabelece o propósito de direção que a organização deverá 

seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos”. 

 
O planejamento estratégico pode ainda ser traduzido como:  

 
[...] o processo contínuo de, sistematicamente e com o 
maior conhecimento possível do futuro contido, tomar 
decisões atuais que envolvem riscos; organizar 
sistematicamente as atividades necessárias à execução 
dessas decisões e, através de uma retroalimentação 
organizada e sistemática, medir o resultado dessas 
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decisões em confronto com as expectativas alimentadas. 
(DRUCKER, P. 1984, p. 133) 

 
E ainda: 

 
[...] é a direção e o escopo de uma organização no longo 
prazo,                        que obtém vantagem em um ambiente 
em mudança através de sua configuração de recursos e 
competências com o objetivo de atender às expectativas 
dos stakeholders. (JOHNSON, SCHOLES, e 
WITTINGTON, 2007). 

 
Para Costa (2012) planejamento é tido como um direcionamento, um bom 

diagnóstico onde o mesmo dá indicações para algumas escolhas e contribui 

para que se estabeleçam as prioridades de ação. 

 
Segundo Ansoff (1990) o planejamento estratégico para uma empresa é um 

conjunto de regras de tomada de decisão para guiar o comportamento das 

organizações. Afirma que decisões estratégicas preocupam-se com problemas 

externos e de forma específica com a composição de produtos que devem ser 

produzidos e dos mercados que devem ser atendidos. O autor ainda diz que o 

problema estratégico diz respeito ao estabelecimento de um “equilíbrio de 

impedância” entre a organização e o ambiente de atuação da mesma. Ansoff 

acredita que exige maior atenção dos gestores aos problemas estratégicos por 

ser mais difícil de identificá-los; as organizações aplicam de maneira errada 

seus esforços na busca de uma eficiência operacional maior; ainda sugere que 

seja valorizado mais a preocupação com as ameaças e oportunidades a fim de 

se buscar melhorias mais significativas e imediatas do nível de desempenho.    

 
De maneira mais elaborada, Mintzberg e Quinn (2001) ao discutirem o conceito 

de planejamento estratégico, apresentam cinco definições que recebem o 

nome de 5 P’s da estratégia: a estratégia como plano, padrão, posição, 

perspectiva e pretexto.   

 
A estratégia como plano é a direção de futuro que seus proprietários, lideres ou 

gestores dão para a organização em longo prazo. Assim sendo é desenvolvida 

de forma consciente, declarada e formalizada em documentos.  
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A estratégia como padrão ou modelo é a observação do comportamento 

passado da empresa, da consistência deste, para que se definam seus 

padrões, independente de sua execução ter sido ou não intencional. O autor 

ainda afirma que essas duas definições já mencionadas podem ser 

independentes umas das outras. Enquanto o plano pode não ter sido realizado, 

as ações podem ocorrer sem que os mesmos sejam planejados.  

 

A estratégia como posição é a localização dos produtos em certos mercados, a 

estratégia de uma organização e a tática de outra onde tudo dependerá de que 

plano a estratégia está situada. É local onde a organização se situa no 

ambiente interno e externo.  

 

A estratégia como perspectiva é a forma da organização fazer as coisas 

olhando sempre para seu interior, é a forma única de se perceber o mundo e 

ainda pode estar associada à personalidade de uma pessoa, que pode ser seu 

proprietário ou um influente gestor. Esta perspectiva será compartilhada pelos 

membros da organização através das intenções e suas ações;  

 
E a estratégia como pretexto que é uma tentativa de desviar a atenção dos 

concorrentes. O fato mais interessante é que Mintzberg e Quin (2001) 

concluem comentando que nenhuma dessas definições se sobrepõe umas às 

outras, elas sempre se relacionam; podem surgir situações onde uma 

concorrerá com outra, mas na maioria elas se complementarão.  

 
Para Hax & Majluf (1984:72) mesmo sem conceituar o planejamento 

estratégico de forma clara, afirmam que o maior objetivo do mesmo é 

desenvolver valores e responsabilidades organizacionais, capacitação 

gerencial e sistemas administrativos que consigam atrelar tomadas de decisão 

estratégicas e operacionais a todos os níveis da hierarquia organizacional. Na 

opinião deles, algumas instituições que atingiram este patamar de 

desenvolvimento de gestão baniram os conflitos que havia entre as 

concepções de desenvolvimento em longo prazo e a lucratividade de mesmo 

período onde se acredita que esta conciliação decorre da gestão estratégica. 

Hax & Majluf (1984:84) ainda definem estratégia como um conjunto coerente 
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de atitudes voltadas à obtenção de vantagem competitiva sobre a concorrência, 

melhoria aos clientes e alocação de recursos.  

 
Segundo Cravens (2007, p.423) um processo de planejamento estratégico tem 

três dimensões: analítica, comportamental e organizacional, as quais devem 

ser gerenciadas consistentemente. A dimensão analítica do processo de 

planejamento consiste nas ferramentas para um planejamento sistemático – 

técnicas analíticas, procedimentos e sistemas formais, as quais são 

necessárias para desenvolver planos e estratégias fortes e confirmados. A 

dimensão comportamental do planejamento preocupa-se com a maneira pela 

qual os gerentes percebem as atividades de planejamento e as pressuposições 

estratégicas que assumem, bem como o grau e a extensão de participação no 

planejamento.  A dimensão organizacional de planejamento preocupa-se com a 

estrutura organizacional na qual o planejamento é executado, juntamente com 

os recursos de informação e cultura corporativa associada. Um desafio para a 

administração é gerenciar todos esses aspectos do processo de planejamento 

de uma maneira coerente. 

 
Existem diversos tipos de planejamento, posicionados em diferentes níveis 

hierárquicos na organização, que podem ser classificados como estratégico 

tático e operacional. É importante ressaltar que o planejamento empresarial 

não se resume ao processo de planejamento estratégico, podendo ser definido 

como o conjunto das atividades de planejamento que se estendem a todos os 

níveis da empresa. O planejamento estratégico, por sua vez, é o processo que 

ocorre no nível estratégico da estrutura da organização e deve nortear as 

atividades de planejamento nos demais níveis hierárquicos (FERREIRA et al., 

1997). 
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Figura 4- Hierarquia do planejamento nas organizações. 

 
Fonte: Adaptado de DAFT (1999:127) 
 
 
De forma resumida, encontram-se abaixo as definições destes tipos de 

planejamento. 

  
Planejamento estratégico:  
 
É um processo gerencial que examina as questões principais da 

organização, considerando a análise do ambiente externo e interno, 

determinando um rumo amplo e generalizado para a organização. De forma 

geral, o planejamento estratégico possui um horizonte de tempo longo e sua 

elaboração é responsabilidade dos níveis mais altos da empresa, embora a 

participação de outros níveis seja fundamental para que o plano se torne 

condizente com a realidade da organização e, ainda, para que este 

envolvimento diminua a resistência à sua implantação. 

 
 Planejamento tático: 
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Pressupõe um período de tempo mais curto que o planejamento estratégico, e 

seu objetivo é examinar mais especificamente determinadas áreas de 

resultado, como principais divisões, funções empresariais etc. O processo do 

planejamento tático realiza-se dentro da estrutura do plano estratégico e se 

desenvolve em um nível organizacional inferior. 

  
Planejamento operacional: 
 
Tem como resultado cronogramas, tarefas específicas e alvos mensuráveis, 

envolvendo gerentes de cada unidade onde são desenvolvidos os planos. Seu 

horizonte de tempo é mais curto que o do planejamento tático, podendo ser 

mensal, semanal ou até mesmo diário. 

 

Quadro 7- Características do planejamento estratégico, tático e operacional. 

Características ESTRATÉGICO TÀTICO OPERACIONAL 

Prazo Longo prazo Médio prazo Curto prazo 

 
Análise básica 

Ramo de atividade e 
mercado de atuação 

Principais 
componentes de 
atividade e áreas 
específicas 

Tarefas específicas 

 
Responsáveis 
pelo processo 

Alta administração: 
diretores, equipes e 
consultores de 
administração. 

Envolvimento de 
executivos que 
formularam o 
planejamento 
estratégico e gerentes 

Chefes de divisões 
que participaram do 
processo de 
planejamento tático 

 
 
 
 

Complexidade 

Alta. Existem muitas 
variáveis, pois 
analisa o ambiente 
interno e externo e 
os pontos fortes e 
fracos 

Alta ou média, mas 
com um número 
menor de variáveis, 
considerando o 
retorno financeiro, as 
condições de mercado 
e os recursos 
organizacionais. 

Baixa. Considera 
variáveis como 
previsão de mercado 
para casa produto, 
orçamento, recursos 
necessários para 
produção, etc. 

 
 
 

Resultados 

Declaração genérica 
que afirma o 
propósito básico da 
organização e define 
seu ramo de 
atividade 

Diretrizes que 
envolvem as seguintes 
áreas: objetivos 
financeiros, 
oportunidades de 
mercado, organização, 
instalações físicas, 
período de tempo para 
a próxima revisão. 

Previsões para o 
período: mudanças 
internas: produção e 
cronogramas: 
responsabilidades e 
orçamento 

  Fonte: TERENCE (2002) a partir de MONTANA & CHARNOV (1999:102-106) 
  
Mintzberg (2001) alega que as organizações, se pretendem gerenciar o futuro, 

devem compreender o passado, pois, através do conhecimento dos padrões 

anteriores, é que serão capazes de conhecer suas capacidades e seus 
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potenciais. Portanto, o processo de planejamento estratégico envolve uma 

análise do passado, do presente e um vislumbramento do futuro da 

organização. Desta maneira, o planejamento estratégico é um processo que 

tem como propósito, o desenvolvimento e a manutenção de um ajuste dos 

objetivos, as potencialidades da empresa e as mudanças frente às 

oportunidades de mercado.  

 
Sendo o planejamento um processo organizacional no qual as interações e as 

discussões entre os executivos modelam os resultados, planejar envolve muito 

mais do que o uso de técnicas de análises. Estas sugerem que os problemas 

sejam encarados para indicar que o planejamento é eficiente, precisam analisar 

a conduta dos gestores ao conceber o mesmo e a situação organizacional em 

que o planejamento é desenvolvido, tanto quanto o nível de instrução formal 

em técnicas e procedimentos de planejamento. Um processo de planejamento 

eficaz está intimamente relacionado à implementação bem sucedida dos 

planos.  

 
Percebe-se que planejamento estratégico é um processo natural de 

racionalização, organização e coordenação de atividades com um objetivo de 

aperfeiçoar a habilidade competitiva da organização. Nele, também são 

descritas as ações necessárias para ir do ponto em que nos encontramos até o 

objetivo desejado. É uma questão que exige tomadas de decisões que são 

críticas tanto no seu começo como no seu transcorrer. 

 
Conforme o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae, 2007a), “o segmento dos pequenos negócios é um dos principais 

pilares de sustentação da economia nacional, tanto pelo número de 

estabelecimentos e distribuição geográfica, quanto pela sua capacidade de 

gerar empregos”. De acordo com o Anuário do Trabalho na Micro e Pequena 

Empresa (2007), em 2005 o Brasil contava com 2.148.906 empresas formais 

(incluindo apenas estabelecimentos com empregados), das quais 296.620 

eram pequenas empresas. No decorrer de 2001-2005, as micro e pequenas 

empresas foram responsáveis por aproximadamente 52% dos empregos 

formais urbanos do país e 32,8% da massa salarial nacional (SEBRAE, 2007a). 
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A maioria das pequenas empresas possui características peculiares no que se 

refere à forma de gestão. Requerem que sejam executadas ações gerenciais 

relativas às áreas funcionais da empresa, do mesmo modo que ocorre em 

empresas de maior porte, entretanto, estas atividades, nas pequenas 

empresas, é exercido de forma cumulativa por poucas pessoas, quando não 

por uma única, o empresário (DRUCKER, P. 1984). 

  
Os dirigentes das pequenas empresas estão no centro das atividades 

decisórias de suas empresas e têm um papel fundamental na definição de 

ações estratégicas com efeitos na competitividade e no possível rumo para 

crescimento, estabilidade ou declínio de suas empresas. Assim, a influência da 

administração pelo proprietário é marcante e muitos dos controles e cobranças 

se devem às suas preferências e julgamentos. Os funcionários agem, muitas 

vezes, sem percepções e escolhas próprias, mas como uma extensão dos 

proprietários, procurando satisfazê-los. Além disso, geralmente as decisões 

são tomadas com base em intuição e experiência anterior, sem utilizar métodos 

ou técnicas racionais (OLIVEIRA, A. 2004). 

 
Finalmente, a arte de administrar – capacidade de entender, dirigir e controlar 

eficientemente as pequenas empresas – é o fator preponderante para a 

manutenção das mesmas no grupo das empresas que alcançam o sucesso no 

ambiente em que se encontram inseridas, cumprindo o seu papel e alcançando 

seus objetivos (OLIVEIRA, A., 2004). 

 
Para isso, deve-se ter em mente também que as empresas passam por 

diversas fases de evolução, da mesma forma que os seres vivos, o chamado 

ciclo de vida. “Os organismos vivos estão submetidos a um fenômeno chamado 

ciclo de vida. Todos os organismos nascem, crescem, envelhecem e morrem. 

Este conceito de ciclo de vida aplica-se, também, às organizações” (ADIZES, 

1999, p. XVI). 

 
As empresas, no seu desenvolvimento, passam por vários estágios – o ciclo de 

vida. Diversos autores discutem modelos de ciclo de vida das organizações, 

como Churchill e Lewis (1983), Vasconcelos e Hemsley (1986), Kaufmann 

(1990), Adizes (1990), Macedo (1994); Gersick et al. (1997), Marques (1997), 
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Greiner (1998) e Moreira (1999), porém, apesar das diferenças entre eles, 

todos incluem algumas dimensões relacionadas com o contexto e estrutura da 

empresa (FRÖHLICH, 2005). Assim, destaca-se a classificação segundo os 

critérios de Adizes (1999), que afirma que os estágios do ciclo de vida 

organizacional são previsíveis e repetitivos. 

 
Conhecer a posição da organização no ciclo de vida permite que a sua 

administração tome antecipadamente medidas preventivas, seja enfrentando 

mais cedo os problemas futuros, seja evitando-os por completo (ADIZES, 

1999). Lezana (1996 apud FRÖHLICH, 2005, p. 33) ressalta a importância da 

identificação do ciclo de vida com o objetivo de preparar o empreendedor para 

lidar com os novos cenários e desenvolver estratégias que levem a empresa a 

alcançar o patamar desejado. Nesse sentido, o estudo do ciclo de vida das 

organizações tem o objetivo de analisar as mudanças estruturais que ocorrem 

ao longo da sua existência. 

 
As etapas não se relacionam à idade cronológica da organização – esta tem 

pouco a ver com o ponto onde a organização se encontra ou para onde está 

indo. O tempo cronológico e o tempo organizacional não são necessariamente 

idênticos. As organizações frequentemente têm ritmos e ciclos que são 

bastante independentes de suas idades cronológicas (ADIZES, 1999). 

 
Para Adizes (1999), o ciclo de vida de uma organização passa por oito fases: 

namoro (onde a empresa é apenas uma idéia de um empreendedor), infância 

(em que a empresa já existe, mas sem controles formalizados e onde há muita 

centralização de decisões), toca-toca (em que a empresa está em evolução, e 

torna-se arrogante, nem sempre cumprindo tudo o que promete, já que não há 

planejamento), adolescência (transição para fase em que reconhece a 

necessidade de delegação de autoridade, definição de metas e liderança, mas 

há dificuldade para fazer isso), plenitude (a fase mais favorável e desejável do 

ciclo, já que se desenvolve equilíbrio entre flexibilidade e controlabilidade), 

estabilidade, aristocracia e burocracia. 

 
Conforme Adizes (2004), o ideal é que as empresas busquem o equilíbrio entre 

a flexibilidade (capacidade de responder rapidamente ao mercado e de 
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antecipar-se a ele) e a controlabilidade (estabelecimento de controles formais 

necessários e adequados ao desenvolvimento organizacional). Havendo 

controles formais adequados e necessários, visão de futuro e oportunidade e 

atenção ao que o cliente deseja, a empresa poderá desenvolver-se numa 

perspectiva de crescimento constante. 

 
Para que as organizações alcancem seus objetivos e metas, o gestor, de 

qualquer porte de organização, deve traçar e implementar uma estratégia 

empresarial de acordo com a realidade, missão e visão. 

 
À medida que implementa sua estratégia, a empresa precisa rastrear e 

monitorar seus resultados. A organização deve frequentemente conferir se as 

ações estão sendo executadas. Esta é a fase em que são medidos os 

desempenhos, checados os orçamentos, obtidas e analisadas as informações 

de cada responsável e apresentação de medidas para correção de rumo, caso 

seja necessário – trata-se do controle. O controle é uma maneira de garantir a 

continuidade da empresa, mantendo a entidade em um rumo pré-estabelecido. 

 
Dessa maneira, a função de controle da gestão está no estabelecimento de 

padrões, na análise da realidade e se ela condiz com os padrões 

estabelecidos, auxiliando na determinação de eventuais falhas na gestão, e na 

promoção de ações que corrijam essas falhas. A informação produzida pelo 

processo de controle permite tomar decisões sobre novos objetivos e novos 

padrões de controle. Planejamento e controle são funções complementares 

(MAXIMIANO, 2009). 

 
No contexto da pequena e média empresa a tendência é que elas operem em 

um mercado único ou em mercados com limitado número de produto ou 

serviço. Por conseguinte, o escopo de operações é uma questão menos 

estratégica do que acontece em grandes organizações. Também é improvável 

que pequenas empresas tenham departamentos de serviços centralizados para 

fazer análises e pesquisas de mercado complexas. Nessas organizações, 

certamente devem ser os gerentes ou até mesmo seus proprietários quem as 

elaboram uma vez que, este tem contato direto com o mercado e sua 

experiência tem grande relevância. Nessas organizações os valores e 
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expectativas dos proprietários é que persistam. É provável também que a 

organização esteja sujeita a pressões competitivas significantes, a não ser que 

a mesma seja especializada em determinado segmento. É normal que as 

pequenas empresas necessitem encontrar oportunidades que sejam 

apropriadas aos seus recursos e competências. Por serem de capital fechado, 

elas podem ter dificuldade de aumentar seu capital e ainda com o legado da 

influência dos fundadores na escolha do produto e mercado, isso pode 

significar que as escolhas da estratégia sejam limitadas. A organização pode 

achar que seu papel é consolidar sua posição dentro de um determinado 

mercado e, caso não seja isso e ela esteja buscando o crescimento, a 

obtenção de financiamento é crucial e assim a busca de boas relações com as 

instituições bancárias torna-se uma importante questão estratégica.  

 
É o que ratifica Robson e Pearce, (1984, apud Lima 2010, p.172-3) quando em 

vários estudos assinados por estes autores demonstraram que o planejamento 

estratégico nas PMEs, em sua maioria é, “incompleto, não estruturado, 

irregular, esporádico, reativo e informal”.  Ainda relatam que não há empenho 

dos gestores destas empresas para que se tenha um processo estruturado e 

formal de planejamento estratégico segundo preceitua a perspectiva 

tradicional. Por terem grande restrição aos recursos, estas empresas são mais 

sensíveis aos erros advindos de sua gestão e a oscilações do desempenho 

financeiro se comparadas com as grandes empresas. Devido a isso acredita-se 

que a formação da estratégia é um pouco diferente.  

 
Destarte, as teorias existentes sobre planejamento estratégico desenvolvidas 

para grandes empresas se mostram inadequadas para as PME. Percebe-se a 

necessidade de reformular os princípios e conceitos para que os mesmos 

possam ser utilizados nas PMEs. É verificado ainda, por estes autores, que os 

gestores da PMEs rotulam o planejamento estratégico como extremamente 

complexo e sofisticado e, por conseguinte, necessitam de muito tempo e isso é 

muito inapropriado e, às vezes, impossível devido ao modo de funcionamento 

das empresas de pequeno porte. Desta maneira o interesse pelo planejamento 

estratégico tem sido pequeno nas PMEs e as que o utilizam buscam sempre 
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processos que sejam simples e por intermédio de pessoas externas à empresa 

de forma efetiva ou esporádica. 

 
Em recentes estudos sobre o tema estratégia, Chan; Foster, (2001 apud Lima 

2010, p. 173) relatam que a adoção de práticas estratégicas nas organizações 

de pequeno e médio porte tem se mostrado mais de cunho reativo a proativo. 

Este fato faz acontecer uma situação interessante onde somente se consegue 

perceber o desenvolvimento de planos e atitudes estratégicas à medida que o 

tempo se passa. E sempre estas decisões estratégicas, estão relacionadas 

com a sobrevivência do negócio do empreendedor. Isto vem demonstrar que 

planejamento estratégico e a gestão estratégica são concepções 

extremamente importantes para uma boa administração das PMEs. 

 

2.2.1 O progresso do planejamento estratégico 
 
O planejamento empresarial veio evoluindo ao longo das últimas décadas. 

Inicialmente consistiu no orçamento anual a ser cumprido e, posteriormente, 

passou a incluir projeções de tendências, daí resultando o planejamento de 

longo prazo. Somente em meados dos anos 70 surgiu o planejamento 

estratégico como um método estruturado para a determinação das ações no 

presente, visando às incertezas do futuro. A evolução mais recente do 

planejamento empresarial se deu nos anos 80, caracterizando a administração 

estratégica (FERREIRA et al., 1997). 

 
O processo de planejamento estático e prescritivo, desenvolvido nos anos 60, 

envolvia ciclos econômicos razoavelmente previsíveis, considerando que o 

ambiente era estável, os competidores bem conhecidos, os preços da indústria 

estáveis e o comportamento dos clientes previsível (TERENCE,2002).  

 
Alega Kotler (1993) que na década anterior ao surgimento do planejamento 

estratégico, o ambiente era relativamente estável e os administradores 

utilizavam apenas o planejamento operacional. Desta forma, a turbulência dos 

anos 70 - com as duas crises do petróleo, as taxas flutuantes de câmbio, o 

baixo custo e a alta qualidade dos produtos japoneses exportados para os 

Estados Unidos e, mais recentemente, as novas tecnologias, a formação de 
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blocos econômicos, a globalização dos mercados, as questões ambientais e 

sociais e as mudanças velozes da economia – fez com que o ambiente das 

empresas mudasse drasticamente. Esta nova realidade passou a demandar 

reformulações no processo de planejamento, pois estes aspectos contribuíram 

para o surgimento de novas relações econômicas, mercadológicas e sociais 

das empresas.  

 
Assim, o mundo contemporâneo, em que se tornou complexa a gestão das 

organizações, mostra ser necessário um processo que coordene as ações e 

previna as suas consequências.  Segundo Meyer (1997), o processo de 

planejamento estratégico atua como instrumento capaz de conduzir 

racionalmente as organizações na direção almejada. Os teóricos 

contemporâneos da área do planejamento estratégico, devido ao aumento da 

complexidade do mercado e à velocidade das mudanças, focam sua análise no 

ambiente externo das organizações. Entre estes principais autores estão 

Michael Porter, Gary Hamel, C. K. Prahalad, Theodore Levitt e Henry 

Mintzberg.  

 
A partir da década de 1980, o enfoque do planejamento estratégico ganhou 

amplitude, profundidade e complexidade, dando origem à administração 

estratégica (Ferreira et al., 1997), que surgiu com o intuito de conservar os 

benefícios propiciados pelo planejamento estratégico, porém combatendo suas 

imperfeições. 

 
A administração estratégica tem como objetivo máximo o desenvolvimento dos 

valores da corporação, da sua capacitação gerencial, das suas 

responsabilidades como organização inserida na sociedade e dos seus 

sistemas administrativos, que interligam o processo de tomada de decisão 

estratégica, tática e operacional, em todos os níveis hierárquicos, tanto entre os 

diversos negócios quanto entre as diferentes linhas de autoridade funcional 

(FISCHMANN, 1991). 

 
De acordo com Almeida (2001) na administração estratégica, o que se busca é 

que todas as áreas da empresa procurem a eficácia da organização como um 
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todo. Para que isto aconteça, é necessário que a estratégia esteja presente na 

empresa em sua administração central, áreas operacionais e áreas de apoio.  

 
Segundo Oliveira (2007) a administração estratégica é a administração do 

futuro, que proporciona a atuação interativa da empresa com os fatores 

ambientais em constante mutação, distanciando-se cada vez mais da 

administração tradicional. Desta forma, o processo de administração 

estratégica deve ser flexível para poder, caso necessário, ser reavaliado. 

 

2.2.2 Planejamento estratégico como ferramenta de competitividade 

 
No século vinte, as mudanças do ambiente tornaram-se mais complexas e 

variadas. O ambiente globalizado das empresas levou basicamente a dois 

caminhos: seguir as transformações da sociedade, acompanhando a direção 

das mudanças e tendências de mercado, ou procurar prever estas tendências e 

se antecipar a elas (BERNDT & COIMBRA, 1995). 

 
Por esta razão, para se ter uma organização que olhe para o futuro, que 

aproveite oportunidades, que se previna de ameaças e que procure se manter 

ativa e próspera em um mundo globalizado, modificável a todo o momento, é 

necessário haver um planejamento estratégico sério, ativo, contínuo e criativo. 

Caso contrário, a administração estará apenas reagindo ao seu ambiente. 

  
Policastro (2000) considera algumas razões para uma empresa desenvolver o 

planejamento estratégico: 

  
� o avanço tecnológico e as rápidas transformações no mercado tornaram 

mais complexa à gestão das empresas. O planejamento estratégico 

pode ajudar o empresário a prever e reagir rapidamente às mudanças 

mercadológicas, a aproveitar as oportunidades, assim como a identificar 

áreas de negócios promissoras; 

  
� apenas o controle financeiro não é suficiente para garantir o sucesso da 

empresa nos negócios. Complementando o orçamento, o planejamento 

estratégico indica a direção futura da empresa através dos objetivos de 

longo prazo; 
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� a empresa utiliza o planejamento estratégico para envolver os 

funcionário sem todas suas as áreas de atividade, disseminando os 

objetivos por toda a organização; 

  
� a empresa pode utilizar o planejamento estratégico para apresentar seu 

negócio a acionistas e credores; 

  
� o planejamento estratégico poderá ser útil no relacionamento com 

fornecedores, anunciantes, procuradores, auditores, contadores, 

investidores e consultores.  

 
De acordo com Megginson, Mosley e Pietri (1986), o planejamento estratégico 

proporciona vantagens para a competitividade das empresas, tais como: 

 

� ajuda a administração a adaptar-se às mudanças no ambiente; 

  

� auxilia na cristalização de acordos sobre assuntos de importância; 

 

� capacita os administradores a enxergarem o quadro operativo com maior 

clareza; 

 

� ajuda a estabelecer mais precisamente as responsabilidades; 

  

� ajuda a realizar a coordenação entre as várias partes da organização; 

  

� tende a tornar os objetivos mais específicos e conhecidos; 

  

� minimiza a adivinhação e 

  

� poupa tempo, esforços e recursos financeiros.  

 

Por outro lado, eles também salientam que o planejamento estratégico 

apresenta as seguintes desvantagens para a organização: 
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� envolve um trabalho que pode exceder suas verdadeiras contribuições; 

 

� pode causar demora nas ações; 

  

� pode restringir indevidamente o exercício da iniciativa e a inovação da 

administração; 

  

� possibilita que poucos planos sejam consistentemente seguidos. 

 

� envolve um trabalho que pode exceder suas verdadeiras contribuições; 

 

� pode causar demora nas ações; 

  

� pode restringir indevidamente o exercício da iniciativa e a inovação da 

administração; 

  

� possibilita que poucos planos sejam consistentemente seguidos. 

 

Para Scramim & Batalha (1997), o planejamento estratégico aumenta o grau de 

acertos da empresa em relação às estratégias a serem adotadas, aos planos 

de ação que decorrem destas estratégias e, finalmente, aos objetivos a serem 

alcançados por meio destas estratégias.  

 

Ainda, de acordo com Oliveira (2007),quando utilizado adequadamente, o 

planejamento estratégico, em seu aspecto central, impulsiona toda a empresa 

na direção do crescimento e desenvolvimento, da diversificação e inovação. 

 

2.2.3 Principais críticas e questionamentos ao planejamento estratégico 

 
Existem, na literatura, muitas críticas à utilização do planejamento estratégico 

nos dias de hoje. De forma geral, tais questionamentos referem-se à 

dificuldade na previsão do futuro, ao excesso de burocratização provocado pelo 

processo, à dificuldade de implementação dos planos, ou até a não 
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implementação propriamente dita e ao fato de não representar um pensamento 

estratégico para a organização. 

 
A partir dos anos de 1970, os erros de previsão tornaram-se mais frequentes e, 

a partir dos anos de 1980, o ambiente de negócios turbulento e rápidas 

mudanças, ocasionaram uma insatisfação com o modo de planejar, para 

muitas empresas. Mintzberg e Quinn (2001) argumentam que o planejamento 

estratégico está voltado ao futuro da empresa, que, por sua vez, é imprevisível. 

Ocorre ainda que as reações do ambiente às ações estabelecidas no plano 

estratégico são difíceis de serem previstas. Assim, o planejamento é uma 

ferramenta útil em ambientes estáveis.  

 
De acordo com alguns autores, o argumento de que o planejamento estratégico 

é menos útil em um ambiente em constante mudança faz pouco sentido, pois 

um bom planejamento propicia à empresa antecipar-se e responder com 

rapidez às mudanças ambientais e a preparar-se melhor para as alterações 

súbitas (KOTLER & ARMSTRONG, 1993).  

 
Scramim & Batalha (1997) afirmam que o grande sucesso que o planejamento 

estratégico tem alcançado no meio empresarial está justamente relacionado à 

redução do grau de incerteza do ambiente da organização. 

 
Wack (1985) salienta que a melhor abordagem para a falta de precisão em 

delinear um futuro é aceitar a incerteza, tentar compreendê-la e integrá-la ao 

planejamento estratégico.  

 
Nos anos de 1980, o planejamento estratégico foi reduzido em muitas 

empresas, devido à rigidez e burocracia que o processo desenvolvido, na 

década passada, representava para as organizações, chegando a ser 

considerada uma ferramenta de gestão defasada. As organizações, cada vez 

mais, sentiam a necessidade de serem mais ágeis e flexíveis para a atuação 

no mercado.  

 
Sausen (1998) argumenta que o planejamento estratégico não deve restringir-

se a aspectos burocráticos de pouca utilidade para a organização. Desta forma, 

o desafio para os pesquisadores e administradores será construir um modelo 
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que indique um futuro e seja flexível, para ser alterado de acordo com as 

condições ambientais.  

 
O problema principal do planejamento estratégico, segundo Fischmann (1991), 

é o desbalanceamento existente entre a excessiva atenção dada à formulação 

de estratégias e a precariedade que cerca a implementação, quando 

geralmente ocorrem falhas no processo. De acordo com o autor, há a 

necessidade de um amadurecimento, por parte dos executivos e empregados 

de uma organização, ou de uma cultura que implique e valorize o produto de 

um processo de planejamento. Enquanto estas condições preliminares não 

existirem, haverá resistência e baixa probabilidade de êxito em qualquer 

iniciativa de planejamento estratégico. O autor afirma que o conhecimento 

sobre a implementação do planejamento estratégico ainda é incipiente. 

 
Sobanski (1995) afirma que a implementação de mudanças estratégicas não 

tem recebido a atenção necessária dos pesquisadores e continua sendo razão 

de críticas e até mesmo do fracasso de muitos planos estratégicos. 

 

Para Bethlem (2002), a implantação da estratégia representa mudanças na 

organização que serão refletidas em seus agentes. Desta forma, os 

administradores envolvidos devem estar atentos à possibilidade de resistência 

dos funcionários nesta etapa do processo estratégico, devendo estar 

preparados para eventuais conflitos que poderão implicar em dificuldades na 

implantação da estratégia e no consequente alcance do objetivo. 

 

Mintzberg e Quinn (2001) argumentam que o planejamento estratégico caiu de 

seu pedestal por não representar um pensamento estratégico na organização, 

pois, da forma como vinha sendo conduzido, não passava de um plano 

(programa), não incorporando a intuição, a criatividade, a experiência pessoal e 

profissional e os valores dos estrategistas, sendo incapaz de detectar 

descontinuidades no ambiente. Os planos, por sua própria natureza, são 

concebidos para promover a inflexibilidade, por estabelecerem direções claras 

e imporem uma estabilidade sobre a organização. 
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Afirmam ainda que o planejamento estratégico, isto é, a idéia de que a 

estratégia pode ser desenvolvida em um processo estruturado e formalizado, é 

uma ilusão, pois, o planejamento estratégico não é por si só um gerador de 

estratégias, não garante o sucesso da estratégia, a sua implementação e o 

alcance dos objetivos pré-determinados.  

 
Da mesma forma, Prahalad (2000) registra que as empresas devem pensar em 

estratégia como algo que se desenvolve com o tempo, por meio do 

estabelecimento de um objetivo claro, em termos de estímulo e alavancagem 

de recursos e não apenas de alocação de recursos. Somente assim as 

empresas poderão construir bases de competência que lhes permitam 

sobreviver em mercados em constante transformação. 

 
Por outro lado, Scramim & Batalha (1997) declaram que o processo de 

planejamento estratégico tem o objetivo de disciplinar o pensamento 

estratégico, buscando transformá-lo em ações concretas, para se atingirem os 

objetivos previamente estabelecidos.  

 
De acordo com os autores citados acima, as críticas e os questionamentos que 

o planejamento estratégico tem sofrido referem-se, na sua grande maioria, ao 

aspecto formal, estático e rígido do processo. Como instrumento de 

competitividade, o planejamento estratégico deve ser um processo contínuo e 

abordar o desenvolvimento do pensamento e do comportamento estratégico 

das organizações. 

 

2.2.4 As metodologias de planejamento estratégico 

 
A vasta literatura sobre planejamento estratégico apresenta diversas 

abordagens e metodologias com muitos pontos em comuns e pequenas 

variações. De forma geral, os pontos comuns pretendem estabelecer, segundo 

Oliveira (2007)os seguintes resultados: 

  

� direcionamento de esforços da organização; 
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� consolidação de entendimento da missão, dos propósitos, das macro 

estratégias, das macro políticas, da postura estratégica, dos objetivos 

gerais, dos objetivos funcionais, dos desafios, das metas, das políticas e 

dos projetos da empresa para todos os funcionários da organização; 

   

� elaboração do programa de atividades das várias unidades da 

organização que integram a sua estrutura; 

  

� estabelecimento de uma agenda de trabalho para um período de tempo 

que permita à empresa trabalhar as “prioridades estabelecidas” e as 

“exceções justificadas”. Assim, devido ao grande número de 

metodologias apresentadas na literatura, destacam-se, a seguir, as 

metodologias propostas por cinco autores da área de estratégia 

empresarial, que serão sintetizadas em uma metodologia de 

planejamento estratégico. 

 

2.2.4.1 Metodologia apresentada por Fischmann (1987)  

 

Apresenta Fischmann (1987), sua metodologia através de um diagrama 

simplificado, consolidado em suas diversas experiências de treinamento e 

consultoria na área de planejamento estratégico. 
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Figura 5- Diagrama simplificado do processo de planejamento estratégico. 

 
Fonte: adaptado de FISCHMANN (1987:37) 
 
A metodologia utilizada pelo autor consiste em dois estágios. O primeiro é 

composto de cinco etapas e configura-se como o planejamento estratégico 

propriamente dito, ou seja, aborda análise do ambiente, definição de objetivos 

e metas, formulação e seleção de estratégias. O segundo é composto de três 

etapas e consiste na preparação e no acompanhamento do planejamento 

estratégico. 

 
ETAPA 0: Avaliação da necessidade e possibilidade de se fazer 
planejamento estratégico 
 
Faz-se necessária a preparação da empresa para a adoção da mentalidade 

estratégica, através do amadurecimento por parte dos executivos e 

funcionários da organização. A avaliação da necessidade e possibilidade de se 

fazer planejamento estratégico é fundamental para o sucesso do processo, 

pois é preciso que exista uma cultura que implique e valorize o produto do 

planejamento estratégico. Segundo o autor, esta etapa é praticamente ignorada 

pela literatura de planejamento estratégico e, enquanto essas condições 
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preliminares não existirem, haverá baixa probabilidade de êxito em qualquer 

iniciativa de planejamento estratégico. 

 
Ainda, antes de se entender o primeiro estágio, convém destacar a importância 

de dois pontos fundamentais ao processo: a identificação da missão e do 

propósito da empresa (a razão de existir) e a avaliação da estratégia vigente (o 

caminho que a organização vem seguindo). 

 
ETAPA 1: Análise do ambiente empresarial 
 
A análise ambiental é considerada a primeira atividade do processo de 

planejamento estratégico e pode ser entendida como análise interna e externa. 

Na análise interna são verificadas as potencialidades (pontos fortes) e as 

vulnerabilidades (pontos fracos) inerentes à empresa, que refletirão na sua 

capacidade de competir. A análise externa indicará as oportunidades e 

ameaças ambientais que poderão favorecer ou dificultar o sucesso da empresa 

no seu setor de atividades.  

 
É importante ressaltar que, na análise ambiental, deve-se considerar a 

perspectiva temporal dos diagnósticos, para que os mesmos não sejam 

estáticos no tempo. O autor denomina a análise onde se assume um momento 

único ou próximo ato de miopia estratégica. 

 
ETAPA 2: Definição de objetivos e metas 
 
A fixação de objetivos e metas pode ser compreendida como um balizador de 

resultados esperados em decorrência das estratégias a serem implementadas. 

No entanto, esta etapa apenas estará concluída com os ajustes necessários, a 

serem realizados após o cumprimento das etapas posteriores ao primeiro 

estágio. 

 
ETAPA 3: Formulação de estratégias alternativas 
 
A partir das etapas anteriores, pode-se considerar a definição das estratégias 

alternativas que mais se enquadrem ao contexto da organização, segundo a 

percepção dos formuladores e decisores. 

 
ETAPA 4: Estabelecimento de critérios  
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Para a definição das estratégias faz-se necessário estabelecer critérios 

homogêneos e mensuráveis, que deverão ser aplicados às diversas 

alternativas estratégicas, tais como: níveis de investimento e retorno 

esperados; grau de complementaridade à atual linha de produtos ou serviços; 

efeitos sobre a imagem da empresa; benefício à comunidade; disponibilidade 

de fontes de financiamento; acesso à tecnologia; redução de sazonalidade, 

entre outros. 

 
ETAPA 5: Seleção de estratégias 
 
Na seleção de estratégias serão escolhidas, segundo os critérios 

estabelecidos, aquelas que deverão ser operacionalizadas. As estratégias que 

não forem selecionadas serão descartadas ou utilizadas posteriormente. Por 

outro lado, as que forem selecionadas terão seus projetos melhor especificados 

para poderem ser implementadas. 

 
ETAPA 6: Implementação da estratégia 
 
A implementação da estratégia corresponde à etapa de transição entre o 

planejamento e a operacionalização do processo (ação concreta). Nesta etapa 

são identificados e iniciados os necessários ajustes da estrutura 

organizacional, definidos os parâmetros orçamentários e tomadas as 

providências necessárias ao pleno êxito das estratégias selecionadas. 

 
ETAPA 7: Execução do plano estratégico 
 
A execução do plano estratégico é o cumprimento do que foi planejado ao 

longo do tempo, conforme previsto na implementação da estratégia. 

 
ETAPA 8: Avaliação e controle 
 
A avaliação e o controle, embora ilustrados no final do processo, iniciam-se na 

implementação e correspondem a medidas de acompanhamento e correção, 

visando o reforço de ações positivas e evitando ou eliminando os efeitos 

negativos. 

 
2.2.4.2 Metodologia apresentada por Oliveira (1991) 
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De acordo com Oliveira (1991), a metodologia de planejamento estratégico 

admite as seguintes possibilidades: 

  

� definir-se primeiramente “onde a empresa quer chegar” para, em 

seguida, estabelecer-se “como a empresa está” para alcançar a situação 

desejada; 

  

� definir-se primeiramente “como a empresa está” para depois 

estabelecer-se “onde a empresa quer chegar”; 

  

� considerar simultaneamente a definição de “onde se quer chegar” e de 

“como se chegar lá”. A metodologia apresentada pelo autor se baseia na 

segunda possibilidade. Assim, o processo de planejamento estratégico é 

realizado em cinco fases, apresentadas na figura 6. No entanto, antes 

de se iniciar a primeira fase do processo de elaboração e 

implementação de estratégias empresariais, o autor considera a 

realização das atividades de diagnóstico estratégico, estabelecimento da 

missão da empresa, desenvolvimento de cenários estratégicos e 

identificação de objetivos, uma vez que, estas atividades fornecem a 

sustentação do processo. 
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Figura 6- Processo de elaboração, implementação e controle de estratégias. 

 
Fonte: OLIVEIRA (1991:308)  
  
As atividades envolvidas nesta fase, denominada de sustentação para o 

delineamento das estratégias empresariais, são as que se explicitam a seguir. 

  
Diagnóstico estratégico: 
 

� Atividade que determina “como se está” ou “onde se está” e corresponde 

a duas análises que devem ser realizadas de maneira integrada: interna 

e externa. A análise interna visa verificar os pontos fortes, fracos e 

neutros da empresa; enquanto, na análise externa, verificam-se as 

ameaças e oportunidades que estão no ambiente da empresa e as 

melhores maneiras de evitar estas ou usufruir delas. 
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Missão da empresa: 

 

� atividade que determina “onde a empresa quer ir”. Dentro da missão, o 

executivo deve estabelecer os propósitos da empresa e a postura 

estratégica. Propósitos da empresa correspondem à explicitação dos 

setores de atuação dentro da missão em que esta atua ou do setor no 

qual tema possibilidade de vir a atuar, ainda que esta possibilidade seja 

reduzida. Já a postura estratégica corresponde à maneira mais 

adequada de a empresa alcançar seus propósitos dentro da missão, 

respeitando a sua situação interna e externa atual, estabelecida no 

diagnóstico estratégico. 

 
 Cenários estratégicos: 
 

� representam critérios e medidas para a preparação do futuro da 

empresa, que possibilitam identificar o que está para acontecer no 

ambiente empresarial e como a empresa será afetada por prováveis 

alterações. Devem ser desenvolvidos cenários que retratem 

determinado momento no futuro ou que detalhem a evolução e a 

sequência de eventos até determinado momento futuro. À medida que o 

ambiente se torna mais turbulento, os cenários tornam-se mais 

importantes para o processo decisório estratégico. 

 
 Identificação de objetivos: 
 

� representa um instrumento prescritivo do processo de planejamento 

estratégico, que identifica o alvo ou a situação que se pretende alcançar, 

ou seja, determina para onde a empresa deve dirigir seus esforços. 

 
FASE 1: Formulação das estratégias empresariais 
 
A formulação das estratégias empresariais representa a primeira etapa do 

processo e envolve um alto nível de criatividade por parte dos executivos da 

empresa. A essência da formulação de estratégias consiste em lidar com a 

concorrência. Para tanto, o autor afirma que o executivo deve conhecer as 

forças que controlam a concorrência no setor de atuação da empresa.  
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Para a formulação de estratégias, devem ser considerados três aspectos: a 

empresa, com seus recursos, pontos fortes, pontos fracos, missão e objetivos; 

o ambiente, com suas oportunidades e ameaças, sob a ótica do mercado da 

empresa, da concorrência e do ambiente econômico, e a integração entre a 

empresa e seu ambiente. 

 
FASE 2: Formulação e escolha de estratégias empresariais alternativas 
 
Tendo como base a análise ambiental e os objetivos da organização, é 

possível definir várias estratégias empresariais alternativas. O propósito das 

estratégias alternativas é definir as possíveis configurações que possam existir 

entre a empresa e o mercado. Para o estabelecimento de estratégias 

alternativas, o executivo deve avaliar sua aceitabilidade, considerando os 

valores e a ideologia da organização; sua exequibilidade, considerando os 

recursos e as circunstâncias disponíveis e sua coerência e eficácia.  

 
Após o estabelecimento de várias estratégias alternativas, faz-se necessário 

identificar quais estratégias proporcionariam à empresa maiores chances de 

usufruir das oportunidades. Este processo de seleção é, de forma geral, 

complexo e impreciso. 

 
FASE 3: Escolha das estratégias empresariais a serem implementadas 
 
Segundo o autor, um dos aspectos mais importantes no processo estratégico é 

a seleção da estratégia que representa a melhor interação entre a empresa e o 

ambiente, ou seja, a escolha da estratégia que deve equilibrar o risco mínimo 

com o máximo potencial de lucros, de acordo com os recursos e as 

perspectivas da empresa. Um aspecto importante, nesta fase, é a influência 

que o executivo-chefe exerce na escolha da estratégia. 

 
FASE 4: Implementação das estratégias empresariais escolhidas 
 
De forma geral, a implementação das estratégias empresariais exige alterações 

internas na empresa: na estrutura organizacional, no sistema de informações e 

nos recursos. Os executivos devem estar atentos às necessidades de 

alterações para evitarem problemas quanto aos resultados esperados. 
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FASE 5: Controle e avaliação das estratégias empresariais implementadas  
 
Nesta fase verifica-se “como a empresa está indo” para a situação desejada. O 

controle pode ser definido como a ação necessária para assegurar a realização 

de objetivos, desafios, metas e projetos estabelecidos. Esta função envolve os 

processos de avaliação de desempenho, a comparação do desempenho real 

com os objetivos, os desafios, as metas e os projetos estabelecidos, a análise 

dos desvios, a tomada de ação corretiva provocada pelas análises efetuadas, o 

acompanhamento para avaliar a eficiência da ação de natureza corretiva e a 

adição de informações ao processo de planejamento para desenvolver os 

ciclos futuros da atividade administrativa.  

 
Devem-se considerar critérios e parâmetros de controle e avaliação dentro de 

uma situação adequada de custo-benefício. É aconselhável que o controle e a 

avaliação sejam realizados no desenvolvimento do planejamento estratégico. 

 
2.2.4.3 Metodologia apresentada por Certo e Peter (1993) 
 
Segundo os autores, a administração estratégica consiste em uma série de 

etapas contínuas e cíclicas, que tem por objetivo assegurar que a organização 

como um todo se integre ao seu ambiente. As etapas que compõem a 

administração estratégica são: planejamento (análise do ambiente, 

estabelecimento da diretriz organizacional, formulação da estratégia), 

implementação e controle estratégico. 

 

Figura 7- Etapas do modelo de planejamento, implementação e controle da estratégia. 

 
Fonte: CERTO e PETER (1993:14) 
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A seguir faz-se uma análise das etapas propostas pelos autores. 
 
ETAPA 1: Análise do ambiente 
 
A primeira etapa do processo consiste em monitorar o ambiente organizacional 

para identificar os riscos e as oportunidades presentes e futuras, que possam 

influenciar na capacidade da empresa em atingir seus objetivos. A análise 

ambiental aborda os três níveis distintos do ambiente: 

  

• o ambiente geral, que diz respeito a componentes com amplo escopo, 

como o econômico, o social, o político, o tecnológico e o legal; 

  

• o ambiente operacional, que é o nível do ambiente externo à empresa, 

constituído de setores com implicações específicas e mais imediatas à 

organização, como: características e comportamento dos clientes, 

concorrência, disponibilidade de mão-de-obra, fornecedores e 

implicações internacionais; 

  

• o ambiente interno, que consiste no nível de ambiente que está dentro 

da organização e tem implicação imediata e específica na sua gestão, 

sendo os componentes presentes neste nível os aspectos 

organizacionais, de pessoal, de marketing, de produção e financeiros. A 

relevância de determinados aspectos para uma organização depende de 

seu negócio, porte, mercado etc.. No entanto, cabe ao administrador ter 

em mente que, a longo prazo, a análise dos níveis ambientais assim 

como o relacionamento existente entre eles influenciam as operações 

das organizações e são determinantes do sucesso organizacional. 

 

ETAPA 2: Estabelecimento da diretriz organizacional - missão e objetivos 
 
O processo de estabelecimento das diretrizes organizacionais consiste em três 

sub-etapas: 

  

• reflexão sobre os resultados de uma análise do ambiente; 
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• estabelecimento de uma missão organizacional e 

  

• estabelecimento de objetivos organizacionais.  

 

A missão organizacional é a proposta em razão da qual uma organização 

existe, contendo, de forma geral, informações como os tipos de produtos ou 

serviços que produz os clientes que possui e os valores que consideram 

importantes. 

 

O objetivo organizacional é uma meta para a qual a organização direciona seus 

esforços, buscando atingi-lo. Pode ser de curto e longo prazo, devendo 

abranger: posição no mercado, inovação, produtividade, níveis de recursos, 

lucratividade, desempenho e desenvolvimento do administrador, desempenho 

e atitude do empregado e responsabilidade social.  

 

O estabelecimento dos objetivos organizacionais deve ser consistente com a 

missão organizacional e, neste sentido, são importantes, pois os 

administradores podem usá-los como auxílio na tomada de decisão e como 

guias para aumentar a eficiência da organização e conduzir avaliações de 

desempenho.  

 

De forma geral, o processo de estabelecimento dos objetivos organizacionais é 

realizado em quatro passos: 

 

• análise das tendências ambientais, uma vez que a missão e os objetivos 

devem refletir o ambiente no qual a organização opera; 

  

• desenvolvimento de objetivos para a organização como um todo; 

  

• criação de uma hierarquia de objetivos, com o propósito de garantir que 

cada segmento significativo da organização saiba qual papel executar, 

tanto em termos de curto prazo como de longo prazo, a fim de que a 

organização atinja seus objetivos globais; 
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• desenvolvimento de objetivos individuais, retratado em metas que 

pessoas específicas, dentro de uma organização, procurarão atingir, 

contribuindo para a realização dos objetivos mais amplos do 

departamento. 

 

ETAPA 3: Formulação da Estratégia 

 

O primeiro passo para a formulação de estratégia é a utilização dos dados 

fornecidos pela análise do ambiente, para levantamento e estudo de questões 

críticas, pontos fortes e fracos, oportunidades e riscos.  

 

A análise das questões críticas fornece uma estrutura geral para se estudar a 

situação atual da organização e formular estratégias adequadas. A seguir 

encontram-se alguns exemplos de questões: quais são os propósitos e os 

objetivos da organização, para onde a organização está indo no momento, que 

fatores ambientais críticos a organização está enfrentando, atualmente, e o que 

pode ser feito para se alcançarem os objetivos organizacionais de forma mais 

efetiva no futuro. 

 

A análise dos fatores internos e externos é uma ferramenta útil para se 

entender a situação global da organização, através da qual se procura 

equilibrar os pontos fortes e fracos internos da organização com as 

oportunidades e riscos que o ambiente externo apresenta. Assim as estratégias 

podem ser formuladas para atenderem à análise ambiental.  

 

A etapa da formulação da estratégia inclui atividades como análise, 

planejamento e seleção de estratégias que aumentem as chances de os 

objetivos da organização serem alcançados. Nesta etapa são formuladas, de 

forma coordenada e sincronizada, as estratégias organizacionais, de negócio e 

funcionais. 

 

ETAPA 4: Implementação da estratégia 
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O sucesso da estratégia depende, em grande parte, de sua implementação. Os 

autores sugerem um modelo com cinco estágios, para o processo de 

implementação: 

  

• determinar quanto à organização terá de mudar a fim de implementar a 

estratégia selecionada; 

  

• analisar as estruturas formal e informal da organização, procurando 

identificar: se a estrutura formal existente promoverá ou impedirá o 

sucesso da implementação, quem são os responsáveis pelas tarefas de 

implementação e como a estrutura informal pode facilitar o processo de 

implementação; 

  

• analisar a cultura da organização (conjunto de valores e crenças), pois 

esta cultura influencia o comportamento das pessoas e, 

consequentemente, reflete na motivação destas para conseguir ou 

ultrapassar os objetivos organizacionais; 

  

• selecionar uma abordagem apropriada para implementar a estratégia e 

  

• implementar a estratégia e avaliar os resultados. 

 

ETAPA 5: Controle Estratégico 

 

O controle estratégico consiste em fazer com que as estratégias se 

desenvolvam da forma planejada, a partir da medição do desempenho 

organizacional, fazendo-se a diferenciação entre medida qualitativa e 

quantitativa. De forma geral, o controle estratégico é realizado em três passos: 

medição do desempenho organizacional, ou seja, constatação do que 

realmente está ocorrendo na organização; comparação do resultado atual com 

os objetivos e; tomada de atitudes corretivas, caso os resultados não estejam 

de acordo com os objetivos organizacionais estabelecidos. 

 



90 

2.2.4.4 Metodologia apresentada por Bethlem (1998) 

 

De acordo com Bethlem (1998), a estratégia empresarial é um fenômeno 

complexo, pois envolve a melhor adaptação da empresa em vários aspectos 

ambientais, cada um deles com inúmeros elementos dominantes, que, 

examinados, poderão produzir cenários diferentes. Tais cenários, combinados 

com os recursos internos da empresa, podem ainda produzir diversas 

alternativas de ação.  

 

Segundo o autor, as ações relativas à estratégia - planejamento, elaboração, 

execução, implementação, acompanhamento, controle, avaliação etc. - 

auxiliam no delineamento das ações a serem adotadas pela empresa no 

ambiente empresarial.  

 

A metodologia do processo estratégico apresentada por Bethlem (1998) 

consiste em alguns exercícios e atividades que estão descritos abaixo. 

 

EXERCÍCIO 1: Estabelecimento dos objetivos e das estratégias 

 

Usualmente há necessidade de desenvolver algumas atividades intelectuais e 

comportamentais, visando atingir um nível de conhecimento adequado do 

conteúdo (conceitos, definições, técnicas, prioridades) e promover a confiança 

no grupo que iniciou o processo e deverá conduzi-lo. Esta etapa geralmente é 

realizada através de seminários e reuniões para aprendizagem de conteúdo e 

metodologia, com a participação de todos os funcionários envolvidos no 

processo, para que estes tenham um nível satisfatório de conhecimento e total 

uniformidade de linguagem. 
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Figura 8- Modelo genérico para definição dos objetivos e das estratégias. 

 Fonte: BETHLEM (1998:27) 
 
Os objetivos e a estratégia são definidos a partir da análise dos recursos e das 

circunstâncias da empresa. As estratégias estabelecidas neste exercício estão 

ligadas aos objetivos genéricos da empresa e sua definição é feita a partir da 

análise da exequibilidade, adequação e aceitação dos objetivos, 

reexaminando-se os recursos e as circunstâncias.  

 

O autor apresenta um roteiro a ser seguido para a determinação da estratégia, 

que pode ser conhecido nos passos descritos a seguir. 

  

� Imposição de desejos e aspirações da estrutura de poder explicitados ou 

mantidos implícitos. A estrutura de poder pode, por sua vez, incorporar, 

a seus desejos e suas aspirações, os de outras categorias da empresa. 

  

� Estabelecimento da visão da situação atual da empresa ou do negócio 

pelos membros significativos da organização. Esta atividade consiste em 

determinar “o que a empresa é”, “o que a empresa faz”, “como a 

empresa está” e “onde a empresa está” no momento atual. 

  

� Realização de previsões sobre as condições que a empresa encontrará, 

no futuro próximo, para determinar os objetivos do futuro. As previsões 

deverão ser feitas a partir da análise dos elementos do ambiente da 

empresa, isto é, variáveis políticas, econômicas, sociais e tecnológicas. 
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Ainda deverão ser analisados: clientes, fornecedores, governo, grupos 

de interesses especiais, mídia, sindicatos, instituições financeiras, 

funcionários, dirigentes e acionistas. 

  

� Definição das prioridades e dos desafios da empresa a partir da resposta 

às questões “o que vem por aí” e “como a empresa será afetada”. 

  

� Estabelecimento das decisões estratégicas. A partir dos passos 

anteriores surgem às decisões estratégicas que vão fixar o futuro da 

organização, isto é:“o que a empresa será”, “o que a empresa fará” e 

“como e onde a empresa estará”. Este conjunto de atividades define o 

futuro desejado pela estrutura de poder da organização. 

  

� Faz-se necessário um reexame mais detalhado das condições 

ambientais e dos recursos disponíveis, para avaliar o que é exequível e 

desejado e onde aparecerão os hiatos. A possibilidade de fechamento 

ou redução dos hiatos deve ser examinada, para se obter o futuro 

esperado. Faz-se necessário responder novamente as questões 

apresentadas no passo anterior. 

 

� As repostas configurarão o futuro esperado e, dentro dele, os objetivos 

ou a missão a que a organização se propõe. 

  

� As formas de se chegar ao futuro esperado são as estratégias 

alternativas propostas. 

  

� Através do reexame dos recursos e das circunstâncias, chega-se às 

estratégias adotadas, sempre sujeitas a novos reexames e 

modificações, devido às constantes mudanças no ambiente. 
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Figura 9- Roteiro para determinação de estratégias. 

 
Fonte: adaptado de BETHLEM (1998:29-30) 
 
Assim, será possível realizar as atividades de estabelecimento da missão e dos 

propósitos, bem como de definição de negócio, objetivos e estratégias a serem 

seguidas, para se completar a etapa inicial. 

 
EXERCÍCIO 2: Elaboração do plano estratégico 
 



94 

A próxima etapa é a elaboração de um plano estratégico inicial para a 

empresa. Neste exercício, deve-se definir um grupo para a elaboração do 

plano, que pode ser único, dividido em subgrupos, pequeno ou grande, 

dependendo das necessidades de cada empresa. No entanto, para que seja 

iniciada esta etapa, faz-se necessário que o grupo selecionado conheça os 

conceitos e a metodologia a serem utilizados e tenha apoio da estrutura de 

poder da empresa, que os demais participantes dos vários aspectos e das 

etapas futuras do processo estejam organizados e engajados.  

 
O plano estratégico define a empresa no momento do início do plano, sob os 

seguintes aspectos - o que é, o que faz, onde e como está - e estabelece o que 

a empresa quer ser, o que quer fazer, como quer estar e onde quer estar em 

determinado momento futuro. Desta forma, esta etapa inclui as seguintes 

atividades: 

  

� avaliação da situação interna da empresa, de seus recursos, suas 

carências, forças e fraquezas; 

  

� avaliação da situação externa à empresa, isto é, análise das 

características de seu meio ambiente e mercado, oportunidades, 

obstáculos e ameaças, inovações e mudanças previsíveis (elaboração 

de cenários), bem como avaliação da posição competitiva, das 

vantagens e das desvantagens da empresa em relação à concorrência e 

inovações. 

 

O autor sugere que, nas atividades de avaliação, sejam utilizados os modelos 

existentes, tais como a análise da indústria de Porter, matriz BCG, 3x3 etc., 

mas ressalta que tais modelos não devem substituir a visão estratégica criativa 

do empresário. Como resultado deste exercício tem-se: 

  

� o levantamento das ações necessárias para o prosseguimento do 

planejamento e a implantação das estratégias; 
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� o levantamento das ações operacionais em função das análises feitas e 

dos desvios detectados. 

 
EXERCÍCIO 3: Execução e implantação das ações necessárias 
 
Este exercício consiste em atividades práticas e concretas para executar e 

implantar as ações necessárias ao funcionamento do plano estratégico, 

sistema de monitoração, sistema de revisão e processo estratégico. O autor 

ressalta que há constantes feedbacks que podem alterar o funcionamento do 

processo e, consequentemente, o retorno ao segundo exercício. 

 
A execução e implementação da estratégia representam mudanças na 

empresa, atingindo departamentos, estrutura, processos etc.. Assim, prováveis 

problemas de resistência a mudanças poderão surgir e os dirigentes devem 

estar atentos para, mais que eliminarem resistências, ordenarem os esforços 

dos departamentos e administrarem conflitos, procurando obter aceitação e 

colaboração. 

 
 
2.2.4.5 Metodologia apresentada por Thompson Jr & Strickland III (2000) 
 
Para Thompson Jr & Strickland III (2000), a elaboração da estratégia 

compreende o desenvolvimento de uma visão e missão estratégicas, o 

estabelecimento de objetivos e o refinamento da estratégia para produzir os 

resultados esperados. 

 
Figura 10- As cinco tarefas da gerência estratégica. 

 Fonte: THOMPSON JR. & STRICKLAND III (2000:14) 
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Desta forma, o processo de elaboração e implementação de estratégias é 

composto das seguintes tarefas gerenciais inter-relacionadas, explicadas a 

seguir. 

 
TAREFA 1: Desenvolver a visão e a missão estratégica do negócio 
 
A visão estratégica da empresa pode ser definida como a visão do tipo de 

empresa que a gerência está tentando criar. Implica a intenção da gerência de 

manter uma posição comercial específica, fornecendo respostas para “o que 

somos, o que fazemos e para onde vamos”, deixando claro o rumo de longo 

prazo da organização, para onde a gerência pretende conduzir a empresa.  

 
A maneira de descrever a visão estratégica é redigi-la na forma de declaração 

de missão. Uma declaração de missão deve definir o negócio da empresa 

sucintamente, fornecendo uma visão clara do que a empresa está tentando 

fazer para seus clientes. As declarações de missão melhor elaboradas são 

simples, concisas, claras e geram entusiasmo pelo rumo que a gerência 

estabeleceu. 

 
TAREFA 2: Converter a visão e a missão estratégica em objetivos da 
empresa 
 
Os objetivos representam o compromisso gerencial de produzir resultados 

específicos por determinado tempo, indicando valores, quantidades, prazos e 

responsabilidades. Existem dois tipos de objetivos que devem ser definidos, os 

financeiros e os estratégicos.  

 
Os objetivos financeiros podem ser definidos como sendo metas estabelecidas 

pela gerência para o desempenho financeiro da organização, enquanto os 

objetivos estratégicos referem-se a metas estabelecidas pela gerência para 

reforçar a posição geral da organização e a vitalidade competitiva. Desta 

maneira, o objetivo estratégico é essencial para sustentar e melhorar a posição 

de mercado e a competitividade de longo prazo da empresa. 

 
TAREFA 3: Elaborar a estratégia para atingir os resultados desejados 
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A estratégia é necessária para a empresa como um todo, para cada negócio 

em que a empresa está inserida e para cada parte funcional do negócio. 

Portanto, a elaboração da estratégia deve abordar os elementos que 

determinam uma posição competitiva para a empresa, enquanto os elementos 

de menor prioridade e rotineiros não são básicos para a estratégia, embora 

sejam importantes para o desenvolvimento dos negócios. 

 
A estratégia deve estar voltada para a ação (o que fazer, quando fazer, de 

quem é a responsabilidade por fazer etc.) e ser passível de evoluir com o 

tempo, o que faz com que a tarefa de elaboração da estratégia seja contínua, 

pois ela envolve uma monitoração da situação para se fazerem os ajustes 

necessários.  

 
As empresas diversificadas, ou seja, empresas que possuem diversos 

negócios deverão elaborar as estratégias: corporativa, de negócios, funcional e 

operacional.  

 

Segundo os autores, muitos fatores situacionais entram na elaboração de uma 

estratégia, sendo que o entrelaçamento destes e a influência que cada um 

exerce sobre o processo de elaboração da estratégia variam de empresa para 

empresa. Assim, o ponto de partida para a elaboração da estratégia é o 

dimensionamento de todos os fatores situacionais, internos e externos. Os 

principais fatores que influenciam a elaboração da estratégia estão 

apresentados na figura 11 e detalhados a seguir. 

  
� Considerações sociais, políticas, legais e de cidadania: delimitam as 

ações estratégicas que uma empresa pode adotar. Assim, uma análise 

dos valores e das prioridades sociais, dos problemas comunitários e 

regulamentos faz-se necessária no processo de elaboração da 

estratégia. 

  

� Atratividade da indústria e condições competitivas: abrange o macro 

ambiente da empresa. A análise destes fatores consiste em verificar: as 

características econômicas dominantes da indústria; a intensidade das 

suas forças competitivas; as mudanças na sua estrutura competitiva; a 
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identificação da posição das suas empresas rivais no mercado; as 

mudanças estratégicas dos seus concorrentes; os fatores-chave do 

sucesso competitivo da indústria e a sua atratividade em termos da 

perspectiva de lucro acima da média. 

  

� Oportunidades e ameaças da empresa: a estratégia deve captar as 

melhores oportunidades de crescimento da empresa e promover a 

defesa do desempenho futuro contra ameaças externas. É importante 

ressaltar que a empresa deve perseguir oportunidades da indústria que 

sejam relevantes e viáveis. 

 

� Pontos fortes e pontos fracos da empresa e capacidades competitivas: a 

estratégia deve ser combinada com os pontos fortes (o que a empresa 

faz bem), os pontos fracos (as dificuldades) e as capacidades 

competitivas da empresa (o que a empresa faz especialmente bem em 

relação aos concorrentes). 

  

� Ambições pessoais, filosofias de negócio e crenças éticas dos gerentes: 

as ambições, filosofias de negócios e crenças éticas pessoais dos 

gerentes normalmente estão presentes nas estratégias que elaboram e, 

por este motivo, devem ser analisadas e consideradas. 

  

� Influência de valores compartilhados e da cultura da empresa na 

estratégia: as ações estratégicas refletem a cultura e os valores da 

empresa, chegando a definir as mudanças estratégicas. A estratégia da 

empresa deve ser ética, ou seja, deve ter uma responsabilidade ética 

em relação aos proprietários, empregados, clientes, fornecedores e à 

comunidade. 
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Figura 11- Fatores que moldam a escolha da estratégia nas 

empresas.

 Fonte: THOMPSON JR & STRICKLAND III (2000:68) 

 
TAREFA 4: Implementar e executar a estratégia escolhida eficiente e 

eficazmente 

 

A implementação da estratégia, para ser bem sucedida, depende da 

supervisão, da motivação e do trabalho dos funcionários, para se criar uma 

afinidade forte entre o modo como a organização opera seu negócio e as 

necessidades de uma boa execução da estratégia. Desta forma, para que a 

estratégia seja convertida em ação e em bons resultados, faz-se necessário ter 

habilidade para: direcionar a mudança organizacional, projetar e supervisionar 

os processos do negócio, gerenciar pessoas e atingir os objetivos de 

desempenho. 

 
TAREFA 5: Avaliar o desempenho, revisar os novos desenvolvimentos e 
iniciar as ações corretivas 
 
As etapas anteriores estão sujeitas a modificações à medida que ocorrem 

mudanças nas condições ambientais e surgem necessidades de melhoria e 
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ajustes corretivos. Assim, é comum que ocorram alterações nas definições 

estabelecidas, uma vez que a missão da empresa, os objetivos, a estratégia e 

a abordagem da implementação nunca são finais. Os ajustes são tidos como 

normais e necessários no processo estratégico da organização. A gerência 

estratégica é um processo contínuo e, por esta razão, a tarefa de avaliar o 

desempenho, revisar os novos desenvolvimentos e iniciar as ações corretivas 

representa, ao mesmo tempo, o fim e o início do ciclo do processo estratégico. 

 

2.2.4.6 Síntese das metodologias apresentadas 

 
As dificuldades semânticas encontradas na literatura de estratégia são 

enormes e há várias definições para os principais conceitos (BETHLEM, 1998). 

No entanto, como observado por Fischmann (1987) e Bethlem (1998), existem 

poucas diferenças conceituais nas metodologias de diversos autores da área e 

pode-se avaliar, através das metodologias descritas anteriormente, que a forma 

e a ordem de apresentação do processo estratégico são diferentes, mas existe 

certo consenso quanto às etapas e atividades necessárias ao desenvolvimento 

do processo. 

 
No quadro 8 estão as etapas das metodologias de planejamento estratégico 

apresentadas pelos autores. A tabela foi construída com o intuito de mostrar 

que as etapas principais estão presentes em todas elas, mesmo que sua 

denominação seja diferente. 
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Quadro 8- Etapas das metodologias apresentadas.                                          

Fischmann 
1987

Oliveira 1991
Certo & Peter 

1993
Bethlem 1998

Thompson Jr & 
Strickland III 

2000

Avaliação das 
necessidades e 
possibilidades

Análise do 
ambiente

Sustentação da 
estratégia 

empresarial

Análise do 
ambiente

Estabelecimento dos 
objetivos

Desenvolvimento 
da visão e missão 

estratégica

Definição dos 
Objetivos e metas

Diagnóstico 
estratégico; missão 

da empresa; 
cenários 

estratégicos; 
identificação de 

objetivos

Estabelecimento 
da diretriz 

organizacional 
missão e objetivo

Estabelecimento 
dos Objetivos

Formulação de 
estratégias 
alternativas

Formulação da 
estratégia 

empresarial

Formulação da 
estratégia

Estabelecimento das 
estratégias

Elaboração da 
estratégia

Estabelecimento 
de critérios

Formulação e 
seleção das 
estratégias 
alternativas

Elaboração do plano 
estratégico

Seleção de 
estratégias

Escolhas das 
estratégias

Implementação da 
estratégia

Implementação das 
estratégias

Implementação da 
estratégia

Execução e 
implantação das 

ações necessárias

Implementação e 
execução da 

estratégia
Execução do 

plano estratégico

Avaliação e 
controle

controle e avaliação 
das estratégias

Controle 
estratégico

Avaliação, revisão 
e correções

 

  Fonte: Adaptado de Terence (2002 p.47) 
 
A etapa de avaliação das necessidades e possibilidades de se fazer o 

planejamento estratégico, apresentada por Fischmann (1987), é fundamental 

para o processo e deve ser realizada como uma etapa preliminar, pois se 

acredita que, após a realização desta etapa, o engajamento e 

comprometimento dos agentes envolvidos no processo será maior. Assim, a 

partir do quadro 8, podem-se estabelecer as etapas principais do processo 

estratégico, explicadas a seguir. 

  
� Visão geral da empresa: estabelecimento da missão, da visão e dos 

valores da empresa. Estas atividades estão presentes na primeira etapa 

do processo estratégico, que consiste em revelar aos agentes da 
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organização o tipo de empresa onde será realizado o planejamento 

estratégico, assim como onde os dirigentes pretendem chegar e quais 

os valores organizacionais relevantes para o processo. 

 
� Análise ambiental, abrangendo a análise externa, interna e os fatores 

críticos de sucesso. Esta etapa consiste em identificar, no ambiente 

interno e externo, os pontos fortes e fracos, as oportunidades e 

ameaças, e os fatores relevantes para o sucesso da empresa no seu 

ramo de atuação. 

  

� Definição de objetivos e metas da empresa, etapa onde são detalhados 

os objetivos, as metas, os prazos e as responsabilidades. 

  

� Estratégia: nesta etapa é realizada a identificação da estratégia atual 

(principais ações, decisões e investimentos realizados pela empresa), a 

escolha da estratégia futura, a partir da análise ambiental e dos objetivos 

a serem alcançados, e a elaboração do plano de ação. 

  

� Implementação da estratégia: etapa onde serão identificados os 

requisitos, relacionados à estrutura organizacional, ao sistema de 

informações e aos recursos, necessários à identificação da melhor 

abordagem para se implantarem as atividades práticas e concretas 

exigidas para o funcionamento do plano de ação. 

  
� Controle e avaliação da estratégia adotada: consiste na medição do 

desempenho, procurando assegurar a obtenção de objetivos, metas e 

projetos estabelecidos. Esta etapa abrange avaliações, comparações do 

resultado atual com o esperado, tomada de decisões corretivas, entre 

outras ações. 

 

2.3 Implementação de Estratégias 

Há diversas linhas de estudos que apontam mais de um responsável pela 

implementação da estratégia. A que apresenta maior foco específico no que 

tange a implementação da estratégia é a abordagem do alinhamento. Nesta, o 
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sucesso esta relacionado à capacidade dos gestores em se ajustarem 

constantemente às variáveis organizacionais com a finalidade de que estas 

variáveis contribuam para que se alcancem os objetivos que foram definidos na 

estratégia. O contexto principal é o de que para se ter sucesso na 

implementação de uma estratégia, é de fundamental importância a 

competência dos gestores para fazer sucessivos ajustes em determinadas 

variáveis organizacionais para que estas ajudem a reforçar os alcances 

definidos pela estratégia.     

 
Corroborando com esta ideia, Hrebiniak e Joyce (1984) ditam que há duas 

atividades básicas interdependentes que contribuem para a implementação da 

estratégia que são o planejamento e o desenho organizacional. Estes autores 

dizem ainda que no planejamento existe a necessidade de alinhar a formulação 

da estratégia, da correta definição dos objetivos operacionais e das políticas de 

incentivo e controle.  Já na atividade de desenho organizacional, eles 

aconselham alinhar a definição das estruturas da organização com as 

estruturas operacionais. Além disso, eles ainda dizem que a gestão da 

mudança é fundamental para que se tenha sucesso na implementação. 

 
Nota-se na abordagem do alinhamento uma suposição de que os altos 

gestores têm uma percepção completa da organização e que esta iria funcionar 

de forma mecânica sendo que suas variáveis podem ser manipuladas pelos 

mesmos e uma gestão de mudança eficiente resolveria esta situação. É certo 

que o gestor principal da empresa, por mais eficiente que seja não consegue 

visualizar e cercar todas as oportunidades e ameaças existentes no mercado. 

Por isso, seria interessante que outras pessoas da empresa contribuíssem de 

maneira efetiva na formulação da estratégia.   

 
Autores como Bourgeois e Brodwin (1984) se mostram como exceção no 

reconhecer os limites dos gestores, mas em suas recomendações convergem 

para a ideia de manipulação e alinhamento de variáveis que quase não 

considera a influência do ambiente externo no processo de implementação. 

Conforme autores desta linha de pensamento, as oscilações no ambiente 

externo seriam facilmente identificadas ao se criar à nova estratégia e por 

consequência, as variáveis organizacionais se realinhariam. Assim, fica claro 
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que as diferentes perspectivas não atribuem a responsabilidade pela 

implementação ao mesmo gestor organizacional. Em certos momentos as 

análises divergem até quanto ao nível hierárquico dos responsáveis pela 

implementação da estratégia: desde os que consideram a alta gerência como 

principal responsável, até aqueles que consideram todos os indivíduos como os 

vetores da implementação. Para melhor elucidar a importância e a contribuição 

de cada aspecto mencionado far-se-á uma explicação mais minuciosa a seguir. 

  

2.3.1 O alinhamento 

 
No aspecto do alinhamento, a implementação se dá através da disposição de 

várias dimensões organizacionais como estrutura, os recursos à disposição da 

empresa, os sistemas de controle e as pessoas. É a abordagem mais antiga e 

que apresenta maior foco explícito na questão da implementação da estratégia, 

ainda que grande parte dos autores considerem fundamental que a 

implementação seja considerada durante o processo de formulação da 

estratégia (HREBINIAK, 2005). O argumento principal é o de que o sucesso na 

implementação de uma estratégia depende da capacidade dos gestores em 

fazerem contínuos ajustes em algumas variáveis organizacionais, no intuito de 

que elas reforcem o alcance dos objetivos definidos da estratégia. 

 
Assim Hrebiniak (2005) esclarece que as duas atividades principais para a 

implementação de estratégias são o planejamento e o desenho da 

organização, e que elas são interdependentes. Dentro de cada uma destas 

atividades, há alguns elementos que precisam estar alinhados de forma a 

garantir o sucesso da implementação. Na atividade de planejamento, como 

vimos, são necessários o alinhamento da formulação da estratégia, da 

definição de objetivos operacionais (para traduzir a estratégia para atividades 

de curto prazo) e da definição de políticas de incentivo e controle. Na atividade 

de desenho organizacional, é indicado o alinhamento entre a definição das 

estruturas das grandes unidades organizacionais – as divisões ou 

departamento de uma empresa – e a definição das estruturas operacionais – 

dentro de cada unidade da empresa. Além do planejamento e do desenho da 

organização, a gestão da mudança – quem, o que, onde e quando mudar – é 
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fundamental para o sucesso da implementação. Para outros autores são os 

recursos, as políticas e programas das subunidades da empresa, a estrutura, 

as pessoas e as recompensas, as alavancas da implementação.  

 
Para Galbraith (2002) há cinco dimensões a serem alinhadas - estratégia, 

estrutura, processos, pessoas e recompensas- como fundamento para a 

escolha do desenho da organização. Percebe-se na abordagem de 

alinhamento um pressuposto de que os altos gestores possuem uma visão total 

da organização e que esta funcionaria de forma mecânica, sendo suas 

variáveis manipuláveis por estes gestores. As dificuldades relacionadas a este 

processo de mudança são mencionadas, mas geralmente é percebido que uma 

boa gestão da mudança resolveria estas dificuldades. Assim Bourgeois e 

Brodwin (1984), reconhecem que o principal executivo da empresa não 

consegue monitorar todas as oportunidades e ameaças do ambiente, e nem 

tem poder para impor uma estratégia para a organização. Recomendam ainda 

que o principal executivo crie um ambiente onde as demais pessoas da 

empresa possam colaborar na formulação da estratégia de maneira efetiva 

para estarem mais envolvidas em sua implementação. Mas, eles recomendam 

também que o principal executivo manipule os sistemas e estruturas no intuito 

de evitar que os gestores intermediários interfiram e implementem estratégias à 

revelia das suas. 

 
Parece ser Bourgeois e Brodwin (1984) uma exceção ao adotarem os limites 

dos gestores, porém quando fazem recomendações voltam para a idéia de 

manipulação e alinhamento de variáveis, típicas desta abordagem, que ainda, 

pouco considera a influência do ambiente externo no processo da 

implementação.  

 

2.3.2 Monitoramento e controle 

 
Para os defensores da perspectiva do controle o que garante uma boa 

implementação da estratégia são os sistemas de medição e monitoramento de 

desempenho, a comunicação, os incentivos e as penalidades.  Na abordagem 

de controle focaliza se na busca de melhores resultados para as empresas e a 

estruturação do processo de implementação de estratégia em mecanismos 
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formais e informais de controle, enfatizando o alcance dos resultados 

financeiros, conforme decidido.  

 
Conforme Goold e Quinn (1990) o objetivo principal dos mecanismos de 

controle é garantir a execução da estratégia conforme o planejado, criando um 

cenário de supervisão para os representantes da alta gerência, responsáveis 

pelo sucesso desta implementação. Para alcançar este resultado, recomenda-

se uma comunicação transparente da estratégia deliberada, a mensuração 

eficiente e monitoramento dos resultados das ações implementadas, 

juntamente com o emprego de incentivos e sanções, de forma a assegurar o 

empenho real de todos os envolvidos.  

 
A implementação de estratégias com base na abordagem do controle revela 

uma evidente racionalidade, especialmente quando é apresentada a 

importância de se produzir uma base que suporte a tomada de decisões para 

se corrigir os eventuais desvios da estratégia planejada. Segundo Kaplan e 

Norton (2009) o aprendizado que interessa é aquele que focaliza na busca das 

melhores maneiras de se alcançar os objetivos planejados, ou em corrigir os 

desvios em relação a estes objetivos, evidenciando o viés funcionalista, 

centrado na diferenciação entre planejamento e implementação da perspectiva 

do controle. 

 

2.3.3 Aprendizagem 

 
Para aqueles que acreditam na abordagem da aprendizagem, mostram a 

comunicação, as competências pessoais, o jeito de liderar e o risco do 

surgimento de rotinas defensivas, como principal para se entender o método de 

implementação de estratégias. Nesta abordagem, Beer e Eisenstat (1996) 

propõem uma análise com maior grau de interpretação do processo de 

implementação da estratégia buscando entender o comportamento e as ações 

dos indivíduos para sua efetivação. Assim surge espaço para manifestar os 

questionamentos de todas as pessoas dos níveis hierárquicos da organização, 

não somente os relacionados com a busca dos objetivos previamente definidos 

como na estratégia deliberada, mas também os referentes aos motivos que 

levaram à escolha de tais objetivos. Ainda conforme Beer e Eisenstat (1996), 
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estes questionamentos são o sustentáculo para a implementação e as 

eventuais revisões das estratégias. Desta forma, algumas competências são 

pretendidas dos indivíduos para que estejam aptos a contribuir de maneira 

positiva com a implementação. Seriam também necessários à adoção de um 

estilo de liderança mais democrático e uma comunicação mais aberta e crítica 

entre todos os participantes, inclusive entre executivos e empregados de níveis 

hierárquicos inferiores. Com isso busca-se livrar a organização da prática de 

rotinas defensivas durante processo de implementação.  

 
Entretanto a abordagem da aprendizagem não considera outros importantes 

aspectos para o processo de implementação de estratégias. Desconhece o 

efeito do poder no processo de inter-relação entre as pessoas. Aliás, o 

ambiente externo é desconsiderado e o foco centrado no indivíduo e em suas 

ações, faz com que a preocupação com a organização como um todo e com os 

resultados da implementação das estratégias seja menos evidente. 

 

2.3.4 Processo 

 
A abordagem do processo, considera os processos decisórios, o tempo e os 

jogos de poder nas dependências da empresa como sendo as mais 

importantes variáveis a serem analisadas ao se buscar entender o processo de 

implementação. Busca-se compreender como a estratégia se desenvolve em 

uma organização, ao longo do tempo. Esta abordagem reconhece como as 

coisas mudam ao longo do tempo mostrando assim, a relevância tanto do 

contexto interno das organizações, como do contexto externo para o 

desenvolvimento da estratégia. Segundo Chakravarthy e Doz (1992), o foco da 

implementação está no processo de mudança, por vezes necessário para que 

a estratégia alcance seus resultados. O ambiente organizacional também é 

visto de modo eminentemente político, onde os interesses pessoais e as 

negociações entre diferentes demandas por recursos são determinantes para 

os processos de mudança. Porém, o pressuposto desta perspectiva é que a 

responsabilidade pelo processo total da estratégia está nas mãos dos altos 

executivos da organização. 
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Já para Pettigrew (1992) aqueles que adotam uma visão de processo da 

implementação da estratégia devem estar antenados ao fato de que diferentes 

processos podem estar ocorrendo simultaneamente em diferentes níveis de 

análise como na organização, no setor e na economia por exemplo. Ele ainda 

defende que uma das mais importantes contribuições da abordagem de 

processo para o estudo da estratégia é que seus participantes interajam com 

as estruturas por meio de suas decisões e ações e tornando-se, ao mesmo 

tempo, produtores e produtos destas estruturas. Assim, esta abordagem de 

processo traz inovações valiosas quanto aos pressupostos e quanto às 

metodologias utilizadas, mas ainda apresenta limitações. 

 

2.3.5 Estratégia como prática 

 
Para os que entendem a estratégia como prática, suas atenções estão nas 

interações entre os agentes internos e externos à organização, nos hábitos 

diários e no uso de artefatos como elementos críticos à construção da 

estratégia no dia – a – dia. Trata-se de uma corrente de pesquisa ainda em 

desenvolvimento, onde os estudiosos procuram entender a construção da 

estratégia de uma organização a partir das práticas dos indivíduos no seu dia-

a-dia. Segundo Whittington (2006) é na medida em os atores organizacionais 

interagem entre si nas rotinas organizacionais que a estratégia se constrói e a 

organização se forma. Ressalta-se a importância do papel dos gerentes 

intermediários, principalmente como vetores da mudança.  Isto devido sua 

localização entre a alta gerência e funcionários de linha, e muitas vezes em 

contato direto com os agentes externos da organização. Assim, o sentido dado 

por estes gerentes à estratégia a ser implementada e que precisa ser 

negociado com os agentes externos e com as pessoas dos processos internos 

de modo a fazê-los compreender e realizar a mudança pretendida é de suma 

importância.   

 
Percebe-se então que para os que entendem a implementação como o 

alinhamento de dimensões organizacionais, um estrategista de nível superior 

deve zelar pelas ações necessárias para que o alinhamento aconteça. Para os 

adeptos e estudiosos do controle, a implementação deve ser exercida pela alta 
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gerencia que é quem tem que se assegurar de que seus planos serão 

executados conforme determinado. Já para aqueles que percebem a 

implementação como um processo, a principal responsável por definir o 

conteúdo, acompanhar e fazer os ajustes necessários ao longo do tempo é a 

alta gerência. Contudo, há aqueles que conferem a implementação da 

estratégia às práticas diárias e são os gerentes os responsáveis pelas ações e 

decisões da empresa e que viabilizam ou não as ações que foram planejadas.  

Tem ainda os que percebem o processo de implementação como um processo 

de aprendizagem onde a responsabilidade do aprender é de todos os membros 

da empresa e cabe a todos o processo de efetivar a estratégia. Percebe-se que 

todas as correntes de implementação considera a mesma como sendo “a partir 

de” ou “através de” variáveis distintas. Para melhor visualização deste 

panorama teórico variado, as diferentes abordagens estão agrupadas no 

quadro 9 abaixo: 
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Quadro 9- Abordagens em implementação de estratégias. 

Abordagem Disciplina 
de base 

Conceito de 
Implementação 

Foco da 
análise 

Principal 
responsável 

pela 
implementaç

ão 

Principais 
Variáveis 

Principais 
autores 

Alinhamento Economia 

Uma série de 
intervenções no âmbito 
da estrutura 
organizacional, de 
ações de pessoas-
chave 
e dos sistemas de 
controle, designados 
para controlar a 
performance 
respeitando os 
objetivos 
desejados. (Hrebiniak e 
Joyce, 1984). 

Na 
organização 

Alta 
gerência 

Estrutura 
Sistemas de 
Controle 
Pessoas 
Recompensas 

Hrebiniak e 
Joyce (1984) 
Bourgeois e 
Brodwin (1984) 
Hambrick e 
Canella (1989) 
Galbraith (2002) 
Hrebiniak, 
(2005) 

Controle Economia 

As iniciativas, os 
recursos e as medições 
que assinalam os 
progressos no alcance 
de objetivos 
estratégicos. (Kaplan e 
Norton, 1996) 

Na 
organização 

Alta 
gerência 

Sistema de 
mensuração 
Monitorame 
nto do 
desempenho 
Comunicação 
o 
Incentivos e 
sanções 

Goold e Quinn 
(1990) 
Govindarajan e 
Fisher (1990) 
Anthony e 
Govindarajan 
(1995) 
Kaplan e Norton 
(1992) 
Kaplan e Norton 
(1996) 

Aprendizagem Psicologia 

A capacidade 
organizacional de 
alcançar mudanças 
sistêmicas 
ininterruptas. 
(Beer e Eisenstat, 
1996) 

No 
indivíduo 

Todos os 
níveis 

Comunicação 
Competências 
Estilo de 
liderança 
Rotinas 
defensivas 

Argyris (1989) 
Argyris (1994) 
Beer e Eisenstat 
(1996) 

Processo Sociologia 

Seqüência de eventos 
que conduzem à 
mudança estratégica. 
(Van de Ven, 1992) 

No 
processo 

Alta 
gerência. 

Tempo 
Processo 
decisório 
Poder 

Bower (1970) 
Mintzberg(1987) 
Melin (1992) 
Chakravarthy e 
Doz (1992) 
Pettigrew (1992) 
Pettigrew (1985) 
Van de Ven 
(1992) 

Estratégia 
como prática Sociologia 

Um processo 
imprevisível que pode 
levar tanto a 
pretendidos 
quanto a não 
pretendidos 
frutos de mudança 
(Balogun e Johnson, 
2005) 

Na prática 
do dia-a-dia 

da 
organização 

Média 
gerência 

Rotinas 
Interações 
sociais 
Artefatos 

Whittington 
(2003) 
Balogun e 
Johnson(2005) 
Rouleau(2005) 
Balogun (2007) 

Fonte: Bernardes, Dias, Drummond,(2008, p.4). 
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2.4 Monitoramento e Controle de Estratégia 

 
Embora, muitas vezes esta etapa não seja levada em consideração, a etapa do 

monitoramento e controle é essencial. Segundo Maximiano (2009), o 

monitoramento “consiste em acompanhar e avaliar a execução da estratégia“. 

O monitoramento deve ser realizado com base nos mesmos indicadores 

utilizados na hora de se elaborar o planejamento estratégico. 

 

Muitas vezes, apenas na etapa de controle é que os gestores descobrem que 

as coisas não estão ocorrendo de acordo com o que foi planejado. A função do 

controle estratégico é assegurar que objetivos sejam atingidos, buscando 

responder à questão: “Nossos resultados estão consistentes com nossos 

objetivos?” (BATEMAN, SNELL, 2006). 

 

Ainda os mesmos autores definem as atividades específicas de controle, que 

incluem: 

• estabelecer padrões de desempenho que indiquem o progresso rumo aos 

objetivos de longo prazo; 

• monitorar o desempenho de pessoas e unidades pela coleta de dados de seu 

desempenho; 

• fornecer feedback às pessoas, sobre seu progresso e desempenho; 

• identificar problemas através da comparação entre dados de desempenho e 

os padrões estabelecidos; 

• e, por último, executar ações para corrigir problemas. 

 
Kaplan e Norton (2009), criadores do Balanced Scorecard, utilizam-se de um 

velho jargão da administração para justificar a importância da atividade de 

monitoramento e controle: “O que não é medido não pode ser gerenciado”. 

 

Esta afirmativa é verdadeira, pois parte-se do princípio de que você só pode 

avaliar e saber, se atingiu determinado resultado, a partir do momento que 

possui um indicador para medir o resultado. 
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2.5 O Balanced Scorecard 

 
Aqui será exposto ao Balanced Scorecard (BSC) e abordará desde suas 

origens até o ponto que originou os princípios de uma empresa orientada à 

estratégia. 

 
O corpo diretivo necessita de estruturas gerenciais que possam proporcionar 

um efetivo acompanhamento da estratégia para que se possam tomar as mais 

acertadas decisões. Estas devem estar apoiadas em indicadores que 

demonstram o progresso da organização rumo àquela visão para o futuro. Das 

várias estruturas gerenciais que auxiliam os gestores na gestão e na efetiva 

implementação da estratégia está o BSC – Balanced Scoredcard. Metodologia 

esta, que surge com o intuito que transcende os indicadores contábeis e 

financeiros até então utilizada pela maioria das empresas para avaliar o 

desempenho das mesmas.  

 
2.5.1 As origens  

 
O Balanced Scorecard, desenvolvido pelos estudiosos norte americanos 

Robert S. Kaplan e David P. Norton, durante a década de 1990, é um método 

voltado para a gestão estratégica, mundialmente aplicada e discutida 

acadêmica e empresarialmente. Foi desenvolvido para funcionar inicialmente 

como um sistema de mensuração de desempenho, através de um quadro de 

indicadores balanceados, considerando quatro perspectivas estratégicas 

básicas de qualquer organização: finanças, clientes, processos internos do 

negócio e aprendizado e crescimento. Numa pesquisa feita pela consultoria 

Bain & Company (2003), sobre as práticas gerencias mais utilizadas no Brasil e 

no mundo, o BSC é utilizado por 51% das empresas, crescimento significativo 

se comparado com o ano de 2000 quando a mesma pesquisa fora realizada e 

que apresentou como resultado de utilização desta ferramenta somente 30%. 

Ainda que a utilização do modelo possa ser restrita em muitas empresas, este 

número ainda pode ser considerado como expressivo.  
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Conforme Kaplan e Norton (2001), a metodologia criada na sua concepção, 

intitulada de Innovation Action Management1, é uma metodologia onde ocorre 

uma interação do pesquisador com o objeto pesquisado, não somente 

observando um fenômeno existente. Conforme Kaplan e Norton, (2001, p. 91) 

“o pesquisador torna-se um grande agente de mudança ativo auxiliando na 

criação de um fenômeno não existente até então”. 

 
Utiliza-se neste processo, uma nova teoria para alterar os aspectos críticos da 

organização e possui uma premissa para seu início que é a identificação da 

necessidade não atendida em métodos existentes de gestão conforme cita 

Kaplan e Norton (2009, p. 22) “Minha jornada pessoal iniciou-se no início dos 

anos oitenta após muitas discussões com executivos experientes que 

demonstravam frustração com seus sistemas de custeio e desempenho 

organizacional”. 

 
Pode-se dizer que há duas características que sinalizam o progresso do 

Balanced Scorecard: o caráter acidental de sua origem e a procedência das 

mais importantes evoluções nas empresas o que cabe aos autores a tarefa de 

selecionar e incorporar o tema como corrobora Kaplan e Norton (2009, p. 99) 

“para o Balanced Scorecard a ideia inicial ocorreu de alguma forma inesperada, 

mas também não completamente por acidente” 

 
Este relato dos autores foi comprovado por ele mesmo quando ele foi 

convidado a documentar a implantação de um sistema de custeio em uma 

empresa chamada Analog Devices, onde um de seus executivos, Arthur 

Schneiderman, concebeu um sistema corporativo para avaliar o desempenho 

da organização como um todo. Ao ter contato com este novo sistema houve a 

possibilidade de se fazer uma conexão daquelas ideias com um projeto de 

pesquisa que incluía diversas empresas e como objetivo tinha a busca por 

novas formas de mensurar o desempenho da organização. A percepção que se 

tinha era que sem a melhoria do sistema de mensuração de desempenho, não 

                                            
1 Este método é uma derivação de um método chamado Action Research, citado originalmente por 

Jonh Coller (1945) e Kurt Levin (1946) que é definido da seguinte forma: ´´coletar dados sobre um 

sistema existente, tomar as ações para mudar algumas variáveis selecionadas e coletar dados sobre 

os impactos´´ (KAPLAN, 1998, p. 90) 
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haveria como os executivos mobilizar seus ativos intangíveis com eficácia, 

onde perderiam grandes oportunidades de criação de valor. 

 
Durante este período de estudo foram experimentados os conceitos nas 

organizações dos executivos e Kaplan e Norton (2000, p. 101) relataram que 

“no processo o conceito original que enfatizava, sobretudo questões 

operacionais transformou-se em um sistema de desempenho estratégico”. No 

momento seguinte houve a publicação do primeiro artigo intitulado de The 

Balanced Scorecard – Mesures That Drive Performance de Kaplan e Norton em 

1992. E em seguida, 1993, os mesmos autores publicam Putting the Balanced 

Scorecard to Work, nele afirmando: 

 
“Nosso objetivo claro ao escrever esses artigos era gerar 
entusiasmo e debate sobre essas idéias para um amplo 
público executivo (...) E ainda mais importante, se bem 
feito, executivos de outras organizações nos convidariam a 
implementar o conceito em suas organizações”(KAPLAN e 
NORTON 2000, p. 101).  

 
Conforme Costa (2012), o Balanced Scorecard, desde sua concepção original, 

passou por dois progressos: um que dava ênfase no processo de comunicação 

e no alinhamento estratégico e outro que se consolidava como um sistema de 

gestão estratégica. 

 
Em 1996 houve a confirmação à primeira evolução onde foi percebido que 

sistematizar os indicadores em perspectivas gera uma excelente oportunidade 

de comunicar a estratégia e assim, aumentar a disposição interna, quando 

então, surge o mapa estratégico conforme relata Kaplan e Norton (2004,p.XI) 

“(...) revelou-se inovação tão importante quanto o próprio Balanced Scorecard 

original. Os executivos consideram a representação gráfica da estratégia algo 

ao mesmo tempo natural e vigoroso”. 

 
O ano de 2000 foi o ano do segundo progresso quando o Balanced Scorecard 

se consolidou como o sistema de gestão estratégia onde mais uma vez se 

percebe o caráter inesperado do método revelado conforme menciona Kaplan 

e Norton (2004, p. 8)  
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“constatamos que as empresas adeptas estavam usando o 
Balanced Scorecard para a solução de um problema muito 
mais importante do que a mensuração do desempenho na 
era da informação. A questão da qual francamente não 
estávamos conscientes quando concebemos o Balanced 
Scorecard consistia em como implementar novas 
estratégias”. 

 
A partir desse momento, os autores perceberam um padrão frequente nas 

empresas que eram tidas como bem sucedidas no processo de implementação 

da estratégia e que foi intitulado de “cinco princípios das organizações 

orientadas para a estratégia”. Os progressos posteriores ocorridos no Balanced 

Scoredcard, têm sido no sentido de embrenhar-se cada vez mais os 

conhecimentos nas cinco princípios das empresas orientadas à estratégia.  

 

2.5.2 Os cinco princípios de uma organização orientada à estratégia 
 
Durante as diversas implementações em que Kaplan e Norton se fizeram 

presentes, ficou identificado um modelo comum que foi traduzido em cinco 

princípios das organizações orientadas à estrategia conforme relatam Kaplan e 

Norton (2004, p. 18):  

“Nossas pesquisas sobre empresas bem sucedidas no 
balanced Scorecard revelaram um padrão consistente na 
consecução do foco e do alinhamento estrategicos. Embora 
cada organização aboardasse o desafio à sua propria 
maneira, em ritmos e sequencias diferentes, observamos a 
atuação de cinco princípios comuns que chamamos de 
princípios da organização orientada para a estratégia”.  

 
 A seguir é demosntrada a figura que ilustra estes cinco princípios com 

posterior detalhamento de cada um deles: 
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Figura 12– os cinco princípios de uma organização orientada à estratégia. 

 
Fonte: Kaplan & Norton (2004, p. 19) 

 
O primeiro princípio, mobilização da liderança executiva, mostra que o 

envolvimento dos líderes se inicia no momento que os mesmos notam que um 

plano de BSC trata-se de um projeto de mudança e não de mensuração de 

indicadores. Comenta Kaplan e Norton (2004, p.21) que  

 
“a experiência tem mostrado reiteradamente que a 
condição isolada para o sucesso (do Balanced Scorecard) 
é o senso de propriedade e o envolvimento ativo da equipe 
de líderes”.  

 
Ainda, segundo os autores, fazem parte desse princípio, o mergulho no senso 

de urgência, a cooperação e o trabalho em equipe entre os gestores e o 

desenvolvimento da visão estratégica. Provavelmente este seja de todos os 

princípios, o mais comum e o mais comumente lembrado nas práticas 

gerenciais. 
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No segundo princípio, tradução da estratégia, os elementos do Balanced 

Scorecard versam da construção do mapa estratégico, indicadores, metas e 

projetos. Este princípio é tratado como um pré-requisito para a implementação 

dos outros. A empresa precisa construir o citado mapa estratégico, 

esclarecendo os objetivos de cada uma das suas perspectivas, definindo os 

indicadores de desempenho, metas e iniciativas estratégicas que serão os 

principais projetos a comportar o alcance da estratégia. 

 
O terceiro princípio, alinhamento organizacional, originou-se na possibilidade 

da estratégia corporativa ser alinhada pela organização com um todo conforme 

cita Kaplan e Norton (2004, p. 22) “em todos os casos, as empresas bem 

sucedidas usam o Balanced Scorecard de maneira coordenada em toda a 

organização, para garantir que o todo exceda a soma das partes”.  

 
O quarto princípio trata da transformação da estratégia como sendo de 

obrigação e responsabilidade de todos. E para alcançar este objetivo, procura-

se divulgar a estratégia para toda a organização e também de organizar os 

programas de remuneração variável à estratégia. O desenvolvimento do BSC 

nas empresas deverá contar com equipes de bons líderes para que se facilite 

que os desafios estratégicos sejam difundidos pela organização. Neste 

princípio se faz necessário três ações principais: a comunicação e 

disseminação do mapa estratégico, indicadores e projetos, a disponibilização 

de dados sobre o desempenho em algum sistema de TI e o alinhamento dos 

programas de remuneração variável com o desempenho da estratégia. 

Propagar a estratégia e a comunicação pode ser feito pelos gerentes, líderes, 

vídeos institucionais etc. Já o mapa estratégico e o desempenho dos 

indicadores disponíveis nos sistemas da empresa, através da rede corporativa, 

facilitam e tornam transparente o desempenho da empresa na consecução de 

sua estratégia. 

 
O quinto e último princípio, trata de tornar a estratégia um processo contínuo, 

onde para isso, reuniões contribuirão para avaliar a estratégia adotada e isto 

pode se justificar pelo relato de Kaplan e Norton (2001) que diz que 85% das 

equipes de gerenciamento se dedicam menos de uma hora a cada mês para 

discutir questões estratégicas. Quando o correto seria fazer reuniões de 
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monitoramento, na qual se verificará o desempenho dos indicadores e seu 

comportamento em relação às metas estabelecidas e as reuniões de 

aprendizado onde será feito indagação da hipótese estratégica o que poderá 

acarretar até em mudanças no mapa estratégico.  

 
Neste processo que auxilia as empresas a traduzir a estratégia em objetivos 

operacionais e medidas mensuráveis, as quatro perspectivas do Balanced 

Scorecard, relacionadas na figura a seguir, segundo Kaplan e Norton (2004), 

revelam que a ênfase está no equilíbrio dos objetivos de curto e longo prazo, 

nos resultados desejados e nos indicadores do desempenho destes resultados. 

Para que ocorra este equilíbrio é preciso que as quatro perspectivas garantam 

que uma boa performance em uma área que não seja compensada por uma 

performance fraca em outra. 

 
Figura 13- As quatro perspectivas básicas do BSC. 

Perspectiva 
Clientes

Perspectiva 
Processos Internos

Perspectiva 
Financeira

Perspectiva 
Aprendizado e 
Crescimento

Visão
e

Estratégia

Como os Acionistas 
nos vêem?

A empresa está criando 
valor para seus 
acionistas?

Onde devemos ter 
excelência?

Como a empresa está 
gerenciando seus 
processos internos para 
atender as expectativas 
dos clientes? 

Podemos continuar a melhorar as 
habilidades dos nossos 
funcionários e criar valor para 
nossos clientes?

A empresa está melhorando sua 
habilidade de inovar, melhorar e 
aprender?

Como nossos clientes nos vêem?

Como a empresa está 
desempenhando na Perspectiva 
daqueles que compram os 
produtos e serviços da empresa?

 
Fonte: Kaplan e Norton (2004)  
 
Cada perspectiva deve ter seu próprio conjunto de indicadores, formulados 

para viabilizar o cumprimento da estratégia e da visão da organização. 

 

Perspectiva financeira: Monitora se a estratégia da empresa está contribuindo 

para a melhoria dos resultados financeiros. As metas financeiras se relacionam 

com rentabilidade, crescimento e valor para os acionistas.  
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Os objetivos e medidas financeiros desempenham um papel duplo: definem o 

desempenho financeiro esperado da estratégia e servem de meta principal 

para a definição dos objetivos e medidas das outras perspectivas do 

Scorecard. Segundo Kaplan e Norton (2001), nesta perspectiva, as empresas 

trabalham com duas estratégias básicas: crescimento da receita e 

produtividade. A primeira irá refletir nas outras perspectivas, no sentido de 

gerar novas fontes de receita provenientes de novos mercados, novos produtos 

ou novos clientes ou na ampliação do relacionamento com os clientes 

existentes. Já a estratégia de produtividade irá refletir na busca da execução 

eficiente das atividades operacionais em apoio aos clientes atuais, podendo 

incluir, também, a redução de custos.  

 

Perspectiva do cliente: Pressupõe definições quanto ao mercado e segmentos 

nos quais a organização deseja competir. A organização deverá traduzir em 

medidas específicas os fatores importantes para os clientes. A proposta é 

monitorar como a empresa entrega real valor ao cliente certo. Normalmente 

são definidos indicadores da satisfação e de resultados relacionados aos 

clientes: satisfação, retenção, captação e lucratividade.  

 

Perspectiva dos processos internos: Os indicadores de perspectiva dos clientes 

e dos acionistas devem ser apoiados por processos internos. Nesta perspectiva 

as organizações identificam os processos críticos para a realização dos 

objetivos das duas perspectivas anteriores. Os processos devem criar as 

condições para que a organização ofereça propostas de valor ao cliente, 

capazes de atrair e reter clientes nos seus segmentos de atuação e, ao mesmo 

tempo, criando valor aos acionistas. 

 

Perspectiva do aprendizado e do crescimento: Empresas com condições de 

serem cada vez melhores são empresas com capacidade de aprender. A 

capacitação da organização se dará por meio dos investimentos em novos 

equipamentos, em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, em 

sistemas e procedimentos e nos recursos humanos da empresa. 
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Visto de maneira integrada, o Balanced Scorecard traduz o conhecimento, 

habilidades e sistemas que os empregados precisarão (seu aprendizado e 

crescimento), para inovar e construir as capacidades estratégicas certas e 

eficientes (processos internos) que entregarão valor específico ao mercado 

(clientes), os quais, eventualmente, proporcionarão o aumento do valor ao 

acionista (financeiro). 
 

2.5.3 Mapa estratégico 

 

O mapa estratégico é formado por um diagrama com as perspectivas do 

negócio que demonstram os objetivos estratégicos normalmente demosntrados 

por células interligadas por setas que demosntram relações de causa e efeito: 

 

“o mapa estratégico fornece uma maneira uniforme e                                                                                

consistente de descrever a estrategia, que facilita a definição e o 

gerenciamento dos objetivos e indicadores. O mapa estratégico representa o 

elo perdido entre a formulação e a execução da estrategia”. (KAPLAN E 

NORTON, 2004, P.10).   
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 Veja abaixo um exemplo de mapa estratégico: 
 
Figura 14– Exemplo de mapa estratégico. 

 
Fonte: KAPLAN E NORTON  (2004, p. 336). 
 
O início da elaboração do mapa estratégico se dá com a definição da missão e 

visão da organização, em seguida se desenvolve a perspectiva financeira, com 

objetivos estratégicos que demonstram resultados aspirados pelos acionistas. 

Em seguida a perspectiva do mercado é desenvolvida  com ênfase na proposta 

de valor para o cliente e em seguida desenvolve-se a perspectiva de processos 

internos que deverá  realçar os  processos onde a empresa tenha um 

desempenho diferenciado para conseguir os resultados esperados para esta 

perspectiva e para finalizar, é desenvolvida a perspectiva de aprendizado e 

crescimento com seus objetivos atrelados às competências a serem 

desenvolvidas. 

 
Algumas escolas de pensamento estratégico, desde os anos 50,  como a 

escola de cognição, já utilizavam o conceito de mapas estratégicos conforme 

relatos de Huff e Schwenk, (1990). Com isso não se pode admitir que os 

mapas estratégicos sejam uma inovação do Balanced Scorecard. Já o uso 
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desta ferramenta com outros indicadores, projetos e metas estratégicos pode 

sim ser considerado algo novo.  

 
Indicadores 
 
Na construção do Balanced Scorecard, a definição dos indicadores se dá 

somente após a concepção do mapa estratégico. Estes indicadores deverão 

medir o alvo a se atingir com o objetivo estratégico como por exemplo, a 

quantidade de novos produtos desenvolvidos para um objetivo estratégico de 

“desenvolver novos produtos”. 

 
Estes indicadores têm dois papéis: medir e comunicar o alcance da estratégia. 

Medir atraves da comparação do desempenho atual com a meta definida para 

o indicador onde grande parte das empresas utiliza um sistema de cores para 

marcar no mapa estratégico a perfomance dos sinalizadores em relação à meta 

estabelecida. As cores utilizadas são as seguintes: verde para indicadores 

iguais ou superiores à meta; cor amarela para variações de 10 a 20% da meta; 

cor vermelha para variações superiores a 10 a 20% da meta.  

 
Sobre o papel dos indicadores de comunicar a estratégia, kaplan e Norton 

(2004, p. 19) sugerem: 

 
“rapidamente aprendemos que a mensuração envolve           
consequências que vão além do simples relato do passado. 
A mensuração converge o foco para o futuro, pois os 
indicadores escolhidos pelos gerentes comunicam à 
organização o que é importante”. 

 
Assim percebe-se a relevância que a comunicação tem no processo de 

implementação da estratégia e o papel que os autores atribuem aos 

indicadores nesse sentido. Assim, Costa (2012, p.12) relata que os indicadores 

podem ser divididos entre indicadores de resultado que medem as atividades 

indiretas que possibilitarão o alcance dos indicadores de resultado, como 

exemplo, pode-se citar o retorno sobre o investimento e geração de caixa e os 

indicadores de tendência. 

 
Conforme Kaplan e Norton (2004, p. 392), a quantidade de indicadores e sua 

disposição nas diferentes perspectivas, resultam em:  



123 

 
“Com base em nossa experiência, esperamos que os 
balanced scorecard  tenham de 20 a 25 indicadores. A 
distribuição típica dentre as quatro perspectivas seria a 
seguinte: Perspectiva financeira com 5 indicadores, que 
representam 22%; Perspectiva do cliente com 5 
indicadores que representam 22%; Perspectivas de 
processo com 8 indicadores que representam 34%; e 
Perspectiva de aprendizado e crescimento com 22%”. 

 
Metas 
 
Estas demonstram o grau de desempenho ou de melhoria necessário para que 

se alcance um objetivo estratégico. Serve como uma conexão entre estes e as 

pessoas da organização. São  instaladas em unidades específicas e estão 

diretamente ligadas aos indicadores. A definição destas metas, acontece antes 

dos indicadores e deve ser iniciada pelas metas financeiras. 

 
Iniciativas Estratégicas 
 
Estas são um conjunto de ações necessárias para que se atinja os objetivos 

estratégicos e para suprir as lacunas de desempenho existentes entre o atual 

desempenho dos indicadores e as futuras metas. Estas distinguem-se dos 

objetivos estratégicos e da rotina estratégica por serem mais específicas, por 

conter início e conclusão pré-determinados e por terem pessoas dedicadas á 

sua execução. 

 

2.5.4 Implantação do Balanced Scorecard 
 
O processo de construção e implantação do Balanced Scorecard só deve ser 

iniciado se houver a participação e o comprometimento da alta administração e 

de todo seu corpo de executivos. Sem isso, o BSC não dará certo, pois é uma 

iniciativa que parte de cima para baixo, e que busca a sinergia através de um 

processo sistemático que procura o consenso e a clareza sobre como traduzir 

a missão e a estratégia da organização em objetivos e medidas operacionais. 

 
Afirmam Olve, Roy e Wetter (2001) que o Balanced Scorecard inclui medidas 

de vários aspectos e condições que são importantes para um negócio. Temos 

enfatizado que as medidas, por si só, não são o que interessa. O fato de 

apenas se colocar algumas medidas no papel não nos dará um Balanced 
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Scorecard. A essência do scorecard é o processo de discussão relativo às 

medidas – antes, durante e depois. (OLVE et al, 2001, p. 169). 

 
Portanto, o primeiro passo é obter o consenso sobre os motivos para 

desenvolver o Scorecard, ou quadro de indicadores, identificando e chegando a 

um acordo quanto aos principais propósitos do projeto. Esses propósitos 

servirão para orientar o estabelecimento de objetivos e medidas para o mesmo. 

Alcançado o consenso, a organização deve definir a pessoa que atuará como 

arquiteto do projeto, que será o responsável pela organização, filosofia, 

metodologia e pelo desenvolvimento do Scorecard. Ele manterá o processo no 

rumo certo, disponibilizando todos os recursos necessários, abrangendo a 

orientação, supervisão do cronograma de entrevistas e reuniões, 

disponibilidade de documentação, material de leitura, informações de mercado 

e informações competitivas. Para a construção adequada do BSC existem 

quatro etapas que se seguidas produzirão um Scorecard útil e ajudarão a 

alcançar os objetivos: 

 

1. Definição da arquitetura de indicadores; 

2. Obtenção do consenso em função dos objetivos estratégicos; 

3. Escolha e elaboração dos indicadores; 

4. Elaboração do plano de implementação. 

 
2.5.5 Benefícios do Balanced Scorecard 

 
O Balanced Scorecard para Kaplan e Norton, é basicamente um mecanismo 

para a implementação da estratégia, não para sua formulação: 

 
[...] qualquer que seja a abordagem utilizada [...] para a 
formulação de sua estratégia, o Balanced Scorecard 
oferecerá um mecanismo valioso para a tradução dessa 
estratégia em objetivos, medidas e metas específicas. 
(KAPLAN; NORTON, 2004). 

 
Nesse contexto, Oliveira A., (2004) ressalta que o BSC deve preocupar-se em 

espelhar a estratégia e que, ao fazê-lo, soluciona uma das principais 

deficiências normalmente encontradas nos sistemas gerenciais tradicionais: “a 
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incapacidade de integrar e sintonizar a estratégia a longo prazo com as ações 

e os resultados a curto prazo.” 

 
Também afirmam Kaplan e Norton que, o Scorecard deve contar a história da 

estratégia, começando pelos objetivos financeiros de longo prazo e 

relacionando-os depois à sequência de ações que precisam ser tomadas em 

relação aos processos financeiros, dos clientes, dos processos internos e, por 

fim, dos funcionários e sistemas, a fim de que, em longo prazo, seja produzido 

o desempenho econômico desejado. (KAPLAN; NORTON, 2004). A figura 

abaixo ilustra esse conceito: 

 
 Figura 15– Estratégia, ações e resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Adaptado de KAPLAN; NORTON, 2004. 
 
Na concepção de Olve, Roy e Wetter (2001), os principais benefícios 

conseguidos através da implantação do BSC, estão relacionados com: 

 

− Fornecer à gerência um controle de dimensões estratégicas; 

− Comunicar, de forma clara, qual o compromisso individual de cada 

funcionário para com a organização; 

− Criar oportunidades para um aprendizado sistemático a partir de fatores 

importantes para o sucesso da organização; 
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− Criar consciência sobre o aspecto de que nem todas as decisões e 

investimentos realizados pela empresa resultarão em resultados imediatos de 

aumentos dos lucros ou redução dos custos. 

 

Conforme sua evolução e uso, o BSC tornou-se uma importante ferramenta de 

gestão estratégica. Mais que um exercício de medição, ele motiva melhorias 

não incrementais em áreas críticas, como o desenvolvimento de produtos, 

processos, clientes e mercados. A abordagem do BSC tem sido utilizada por 

grandes organizações, no mundo e no Brasil, e vem despertando a atenção de 

organizações de menor porte tanto do setor privado quanto do terceiro setor. O 

sucesso desta abordagem deve-se, em grande parte, à sua capacidade de 

vincular a visão às ações do dia-a-dia e, simultaneamente, em delinear o 

impacto dessas ações sobre o sucesso da estratégia traçada pela organização. 

 
Advertem Hauser e Katz (1998: p. 517): “toda métrica, independente da forma 

utilizada, irá afetar ações e decisões. Mas, evidentemente, escolher a certa é 

crítico para o sucesso”. Neste sentido, cada perspectiva necessita de seu 

próprio e distinto conjunto de medidas de performance, as quais precisam ser 

específicas de acordo com as características e necessidades de cada 

empresa. Tais medidas precisam refletir e materializar a missão e estratégia da 

empresa (Kaplan e Norton, 2001). 

 
Cada perspectiva deve ter seu próprio conjunto de indicadores, formulados 

para viabilizar o cumprimento da estratégia e da visão da organização como 

objetivos, medidas, metas e iniciativas. 

 
Desenvolveu Letza (1996) uma pesquisa onde três companhias, de diferentes 

setores, foram analisadas quanto à implementação do BSC. São elas: MC-

Bauchemie Muller GmbH & Co. (materiais de construção), Rexam Custom 

Europe (especializada em revestimentos industriais), e a AT&T (companhia de 

telecomunicações). De forma geral, as pesquisas apontaram os seguintes erros 

que ocorreram durante a implementação do BSC: 

 
1) Erro ao estabelecer uma prioridade sobre que fatores devem ser levados 

em consideração: todos os fatores da organização devem ser levados 
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em consideração, mas deve existir uma prioridade em torno de alguns 

deles, ou seja, os que forem relevantes ao objetivo estratégico principal 

da organização. 

 
2) Erro ao pensar que algumas atividades da organização não precisam ser 

estudadas/incluídas no sistema de medição: todas as atividades da 

organização precisam estar sujeitas às medições, do contrário, não há 

contribuição para os objetivos estratégicos da companhia. 

 
3) Conflitos entre gerentes/executivos: ocorrência de conflitos de egos, 

resultando na diminuição do nível de eficiência do fluxo de informações 

existentes na organização. Existem ainda outras razões para que a 

implementação do BSC possa dar errado: 

 
4) Falhas na entrega de informações (ressalta-se a importância de um fluxo 

de informações correto e “limpo” em uma organização): uma informação 

entregue corretamente é a chave para uma estratégia bem sucedida. 

 
5) Falhas no funcionamento como chave entre o sucesso de curto e longo 

prazo de uma companhia, ao errar no equilíbrio entre desempenho 

financeiro de curto prazo e oportunidades de crescimento de longo 

prazo. 

 
6) Falhas ao equilibrar perspectivas internas e externas, e não assegurar 

que a comparação com competidores não seja feita, e somente 

comparar a organização com seu próprio passado. 

 
7) Falhas ao não desenvolver uma perspectiva múltipla, conjunta, 

envolvendo processos financeiros, relações entre clientes/mercado e 

motivação dos funcionários. 

 
8) Falhas ao agir como uma ferramenta que não comunica a estratégia do 

negócio, as prioridades da organização, e que não integre a organização 

de forma horizontal (através da funcionalidade) e vertical (através dos 

níveis de gerência). 
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9) Falhas ao não servir como um processo dinâmico e contínuo, que não 

avalie desempenhos e que não defina estratégias e medidas baseados 

em resultados. 
 
 
Assim, para se manterem competitivas e aproveitarem as oportunidades que 

lhes são colocadas, as organizações necessitam avaliar periodicamente, e de 

forma criteriosa, seu desempenho no cumprimento das metas estabelecidas. 

As empresas de pequeno porte muitas vezes têm sua gestão comprometida 

pelo amadorismo de seus donos que, na maioria das vezes, também são os 

administradores. Além disso, essas organizações possuem uma carência no 

que se refere ao planejamento, organização e controle de suas atividades e 

resultados. Todos estes fatores convergem para a necessidade de um sistema 

de medição e gestão de desempenho. No entanto, essa avaliação não pode se 

restringir exclusivamente ao âmbito financeiro, uma vez que estes não levam 

em consideração fatores importantes como: inovação, flexibilidade, foco no 

cliente, entre outros. 

 

Desta forma o Balanced Scorecard (BSC) é uma das metodologias que tem 

sido utilizada com sucesso e que propicia uma avaliação abrangente do 

desempenho da empresa, tanto no âmbito financeiro quanto no não financeiro.  

O objetivo geral do BSC é comunicar a estratégia corporativa a toda empresa; 

analisar os objetivos estratégicos e correlacionar com as recompensas 

pessoais; identificar, analisar os resultados obtidos em relação às metas 

estabelecidas e dar o feedback, além de viabilizar e maximizar o trabalho em 

conjunto de várias metodologias de gestão e pensamentos diferentes, pois 

soma seus esforços em busca de metas e objetivos comuns de forma 

estratégica e planejada. 

 

Ainda contribui significativamente para que a organização tenha a habilidade 

de traduzir sua estratégia em ações e em acompanhar os resultados destas 

ações. Entretanto, ele não substitui a habilidade em gerenciar uma organização 

que seu gestor necessita. Para que um projeto de implementação de Balanced 

Scorecard tenha sucesso é necessário que ele não seja visto como apenas um 
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projeto de indicadores de desempenho e sim como um projeto de mudanças. 

Necessita ainda de uma estrutura formal e de processos de comunicação bem 

definidos, atrelados a um forte alinhamento estratégico, desdobrados em 

processos críticos também bem definidos, para as quatro perspectivas 

estratégicas, pois sem uma estratégia que permeie todos os níveis hierárquicos 

da empresa, as chances de sucesso no alcance dos objetivos organizacionais 

são mínimas.  



130 

3. MÉTODO DO ESTUDO 
 
Para atingir os objetivos determinados para este trabalho, foi realizada uma 

pesquisa cujas características metodológicas estão explicitadas a seguir: 

 
De acordo com Bruyne (1991), a metodologia é a lógica dos procedimentos 

científicos em sua gênese e em seu desenvolvimento, não se reduz, portanto, a 

uma “metrologia”, medição ou tecnologia das medidas dos fatos científicos. 

 
A metodologia é essencial na explicação não apenas dos resultados da 

investigação científica, mas principalmente no seu próprio processo, pois suas 

exigências não são de submissão estrita a procedimentos rígidos, mas antes 

da abundância na produção dos resultados (BRUYNE, 1991 p. 29). 

 
Foi desenvolvida uma pesquisa descritiva em três pequenas e médias 

empresas da cidade de Pará de Minas, no centro oeste mineiro e, através 

desta, procurou-se analisar os resultados da implantação de estratégias por 

pequenas e médias empresas.  

 
De acordo com Malhotra (2006, p. 102), uma pesquisa descritiva é “um tipo de 

pesquisa conclusiva que tem como principal objetivo a descrição de algo, 

normalmente são características ou funções de mercado”. 

 

Vergara (2007, p.47) argumenta que a pesquisa descritiva expõe as 

características de determinada população ou fenômeno, estabelece 

correlações entre variáveis e define sua natureza. "Não têm o compromisso de 

explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação." Cita como exemplo a pesquisa de opinião. 

 

Contribuição muito importante a este estudo nos traz Mattar (1999, p. 45), ao 

abordar um aspecto importante na identificação de uma pesquisa descritiva. 

Esse tipo de pesquisa "responderá a questões como: quem, o quê, quando e 

onde.” Cita como exemplo o estudo do perfil do consumidor de um determinado 

produto. 
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Dessa forma, o autor ressalta a inter-relação com o problema de pesquisa, ao 

afirmar que sua utilização deverá ocorrer quando o propósito de estudo for 

descrever as características de grupos, estimar a proporção de elementos que 

tenham determinadas características ou comportamentos, dentro de uma 

população específica, descobrir ou verificar a existência de relação entre 

variáveis. 

 
Quanto à abordagem a pesquisa é qualitativa, pois conforme Mattar (2008, 

p.77) “na pesquisa qualitativa os dados são colhidos através de perguntas 

abertas, entrevistas em grupos, individuais em profundidade e em testes 

projetivos". 

 
Quanto aos meios, a pesquisa é um estudo de caso, o que na classificação de 

Vergara (2003:49) é: 

“O circunscrito a uma ou poucas unidades, entendidas 
essas como uma pessoa, uma família, um produto, uma 
empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo 
um país. Tem caráter de profundidade e detalhamento”. 

 
Também abordam o tema Aaker, Kumar e Day (2007:220) e propõem a 

seguinte definição sobre o estudo de caso: “um estudo de caso no âmbito da 

pesquisa é uma descrição e análise abrangentes de dada situação”.  

 
No entanto, Yin (2005) alerta para algumas limitações pertinentes a esse 

método de pesquisa, destacando-se, dentre elas, a dificuldade ou até mesmo a 

impossibilidade de generalização dos resultados obtidos, uma vez que a 

unidade pesquisada pode não representar o universo total. Essa limitação 

também é ressaltada por Vergara (2003), quando ela afirma que o método em 

questão busca apresentar um caráter de grande profundidade e detalhamento, 

mas restrito ou poucas unidades de análise. 

 
A unidade de análise são empresas de pequeno e médio porte, segundo 

classificação do Sebrae (2012) que utilizam o planejamento estratégico e o 

Balanced Scorecard.   

 
O instrumento de coleta de dados foi a entrevista semiestruturada realizada 

entre pessoas ligadas à administração e execução do planejamento estratégico 
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nas empresas estudadas. Uma das principais características deste método é a 

utilização de um roteiro previamente elaborado. 

 
De acordo com Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada está 

focada em um assunto sobre o qual confeccionamos um roteiro com as 

principiais perguntas, complementadas por outras questões inerentes às 

circunstâncias momentâneas à entrevista. Na visão do autor, este tipo de 

entrevista pode fazer emergir informações de uma maneira mais livre e as 

respostas não estão condicionadas a uma padronização de alternativas.  

 

Existem três maneiras para a realização de uma entrevista. A primeira delas é 

a entrevista não estruturada ou aberta, a entrevista estruturada, e desta 

maneira obtém-se menos liberdade na coleta dos dados, e a entrevista 

semiestruturada utilizada neste trabalho por ser mais flexível e adequada aos 

padrões do tema pesquisado. 

 
Após a coleta, foi feita uma análise utilizando-se da metodologia da análise de 

conteúdo.  Este método, segundo Minayo (2000) tenta impor um corte entre as 

intuições e as hipóteses que encaminham para interpretações mais definitivas, 

sem, contudo, se afastar das exigências atribuídas a um trabalho científico. 

 

De acordo com Bardin (2002) a análise de conteúdo ainda pode ser 

considerada: 

“Um conjunto de técnicas de análise de comunicação 
visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos 
de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
(quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção destas mensagens” (Bardin, 2002:42). 

 
 
De acordo com Minayo (2000) a análise de conteúdo possui como propósito 

principal “ultrapassar o nível do senso comum e do subjetivismo na 

interpretação e alcançar uma vigilância crítica em relação à comunicação de 

documentos, textos literários, biografias, entrevistas ou observação” (Minayo, 

2000). O tratamento dos dados da pesquisa qualitativa é realizado, 

inicialmente, a partir da transcrição das gravações feita durante as entrevistas. 
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Estas serão analisadas qualitativamente em função da pequena amostra 

trabalhada, do conteúdo das informações e da natureza do trabalho realizado.  

 
Para o desenvolvimento deste estudo foram entrevistados três empresários e 

seis executivos cujas empresas estão localizadas na cidade de Pará de Minas 

e são classificadas como micro e pequena empresas segundo classificação do 

Sebrae. 

 
As empresas pesquisadas exploram os setores de automação elétrica 

industrial, comércio (B2C), indústria de transformação de polímeros e 

fornecedor de tecnologia da informação. 

 
Todas elas utilizam a abordagem do Balanced Scorecard em seus processos 

de planejamento estratégico. Estas empresas tem implementado o Balanced 

Scorecard por iniciativa e com os recursos próprios e/ou com o suporte da 

consultoria de profissionais ou de agências de fomento tal como o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). 

 
Foi elaborado um guia de entrevistas com perguntas abertas semiestruturadas 

e de conteúdo não disfarçado. As perguntas foram construídas visando atender 

aos objetivos geral e específicos da pesquisa. Neste segundo propósito, 

observa-se que perguntas foram elaboradas de forma a atender a cada objetivo 

estabelecido. 

 
As entrevistas foram realizadas nos ambientes de trabalho dos entrevistados, 

ou seja, as empresas. Tiveram a duração média de vinte e cinco minutos. Não 

se constatou ou se observou qualquer incômodo ou desconforto dos 

entrevistados ao receberem o pesquisador, bem como a responderem às 

perguntas. 

 
As respostas dos entrevistados foram classificadas e sistematizadas, 

atendendo aos propósitos dos objetivos e as possibilidades do método da 

análise de conteúdo. 
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3.1. Unidades analíticas 

 
Foram três as empresas pesquisadas neste trabalho. Por questões éticas as 

mesmas foram classificadas em empresa A, B e C. 

 

Localizada em Pará de Minas-MG e dedicada ao fornecimento de soluções, 

produtos e serviços para eletricidade e automação industrial a empresa A atua 

neste setor há dezoito anos. Sempre conta com a capacidade técnica de sua 

equipe e recursos onde fornece um trabalho seguro de alta qualidade e com 

custo compatível com os serviços executados. Uma das características mais 

marcantes da empresa é sua preocupação em identificar as necessidades dos 

clientes e de seus processos industriais. Através dessa experiência aliada à 

formação de sua equipe de profissionais, vem obtendo um crescimento 

expressivo em seu mercado. 

 

Atualmente conta com uma equipe de 36 funcionários diretos e 12 indiretos. É 

uma empresa tipicamente familiar. Sua administração é composta por três 

irmãos, onde cada um é responsável por uma área da gestão, comercial e 

operacional. Ao longo de sua existência conseguiu conquistar importantes 

clientes no setor de siderurgia, frigoríficos, produtores de ração animal, 

cerâmicas e mineração.  

 

A empresa B, localizada na cidade de Itaúna- MG dedica-se ao fornecimento 

de tecnologia da informação para apoiar as empresas no processo de tomada 

de decisão. É especializada em softwares para gestão de empresas. Atua 

neste setor há treze anos tem como estratégia de crescimento três pontos que 

são avaliados e melhorados continuamente: profissionais comprometidos com 

produtos de qualidade para que possam ter clientes satisfeitos. Sua equipe 

técnica hoje é distribuída em desenvolvimento de softwares, suporte técnico, 

comercial, manutenção de equipamentos, provedor de internet e lojas de 

atendimento ao cliente.  

 

Conta com 40 profissionais todos formados ou estudantes da área de 

tecnologia da informação. Dentre estes encontra seu fundador que juntamente 
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com outros três funcionários lideram e administram esta equipe e traçam as 

diretrizes tanto para esta unidade quanto para as outras onze cidades onde 

possui parceria e clientes como Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, 

Brasília, Recife, Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia, São Paulo, Nova Serrana e 

Cuiabá.  . 

 

 A empresa C está localizada na cidade de Pará de Minas-MG e foi fundada em 

1990 por um empreendedor que inicialmente representava produtos e insumos 

para o beneficiamento e assistência técnica em equipamentos de lavar e 

classificar frutos e tubérculos. Já no ano de 2001, com o constante pedido de 

seus clientes e identificando uma grande necessidade do mercado, a empresa 

agrega ao seu portfólio a revenda de contentores plásticos.  

 

Com a procura cada vez mais frequente por estes produtos, em 2008 a 

empresa inicia uma nova etapa, onde busca em seus clientes a fonte de 

matéria prima principal de seu negócio: contentores que seriam descartados 

por diversas formas. Ao mesmo tempo em que adquire matéria prima 

reciclável, a empresa contribui para a preservação ambiental que é uma 

constante na empresa.  

 

Em 2010 mais um importante passo foi dado ao se iniciar o processo de 

produção destes contentores deixando de ser uma representação e se 

transformando em uma indústria. Então de uma empresa surgem outras duas: 

uma de produção de equipamentos e implementos de beneficiamento de frutos 

e tubérculos e outra de capitação e beneficiamento de material reciclado em 

todo território nacional. Aquela possui 12 funcionários, esta possui 06 

funcionários. Já a empresa de produção de contentores possui 16 funcionários 

diretos e 06 representantes comerciais que atuam em todo território nacional.  

 

Unidades observatórias 

 

Em cada empresa pesquisada foram entrevistados seu proprietário e seus 

executivos. Todos com poder e comprometimento pelas decisões e futuro das 
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empresas analisadas. Em ambas empresas os executivos possuem mais de 10 

anos de trabalho na mesma.  
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4. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
Neste capítulo, são apresentados e analisados os dados referentes às 

entrevistas com os gestores das empresas pesquisadas acerca do processo de 

desempenho da implementação da gestão estratégica e do BSC. 

 

4.1 Dados gerais 

 
A entrevista foi feita com dois profissionais da empresa A, B e C totalizando 

seis respondentes. Todos respondentes atuam há mais de dez anos na 

empresa e no cargo, o que garante maior grau de confiabilidade nas 

informações colhidas além de possuírem curso superior e atuarem em função 

de liderança executiva, onde toma as decisões que melhor se encaixa na 

estratégia das empresas.  

 

Todas atuam na cidade de Pará de Minas–MG e em segmentos diferenciados. 

A empresa A possui dezoito anos, a empresa B treze e a empresa C vinte e 

dois anos de existência. Todas são pequenas e médias empresas, segundo 

classificação do Sebrae e possuem uma boa relação em seu mercado de 

atuação e possuem um bom prestígio entre seus clientes e fornecedores.  

 

Todos aceitaram participar da entrevista desde que seus nomes fossem 

mantidos sob sigilo. Por isso, os respondentes da empresa A tiveram suas 

respostas classificadas como A1 e A2, os da empresa B como B1 e B1 e os da 

empresa C como C1 e C2. 

 

O objetivo de estudo desta dissertação foi de analisar o processo de 

desempenho da implementação de estratégias por pequenas e médias 

empresas que utilizam o Balanced Scorecard na cidade de Pará de Minas e 

para isto foi utilizado uma pesquisa qualitativa, onde se buscou verificar as 

respostas por meio da análise de conteúdo conforme explicado no capítulo três 

referente à metodologia.  
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4.2 O estado da implementação do planejamento estratégico utilizando o 
Balanced Scorecard 

 
Nesta primeira parte da pesquisa, os sujeitos envolvidos com a gestão das 

empresas foram analisados a fim de apreender suas percepções em relação à 

verificação do uso ou não do planejamento estratégico, a forma de concebê-lo, 

assim como seu estágio de execução, pessoas envolvidas e facilitadores e 

dificultadores envolvidos em cada etapa do planejamento estratégico. 

   

Quando questionado se a empresa está realizando uma administração 

baseada em planejamento estratégico todos os respondentes foram 

categóricos dizendo que sim elucidando ainda mais as definições dos citados 

autores no referencial.  

 

Quadro 10 – Bloco 1 da entrevista: 

Empresa 

Realizam 
Adm. 
baseada 
em P.E? 

As etapas 
deste P.E estão 
bem definidas 
para 
Administração? 

Qual estágio 
se encontra o 
P.E? 

O 
Planejamento 
estratégico 
está sendo 
realizado por 
consultores 
externos? 
 

Qual a 
avaliação da 
empresa 
sobre o 
processo de 
P.E? 

A Sim Sim Implementação 
Misto (APEX 

BRASIL) 

Interessante, 
mas às vezes 
desanimador. 

B Sim Sim Controle SEBRAE 
Positivo, dá 
direção e 
alinhamento. 

C Sim Sim Implementação 
Pela própria 

empresa. 

Muito 
importante, 
impõe regras 
e diretrizes. 

        Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
 
Mas o que é planejamento estratégico para estes respondentes? Para 

confirmar esta pergunta, foi apresentado a todos o modelo de Fischmann 

(1987), conforme apresentado na síntese das metodologias apresentadas 
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nesta dissertação, por ser uma metodologia que sintetiza de forma muito clara 

e completa as etapas para concepção do planejamento estratégico.  

 

Percebemos uma adoção bem próxima da citada por Fischmann (1987) para 

estas empresas, desde a avaliação das necessidades e possibilidades até a 

avaliação e controle. Outros com menos rigor com o exposto por este autor, 

mas que se contempla pelos demais autores. 

 

Já para os respondentes da empresa B, pode-se perceber que para eles as 

etapas do processo de planejamento estratégico estão muito concentradas na 

análise ambiental e houve certa dificuldade, no ato da entrevista de se obter 

maiores detalhes destas etapas. 

 

Ainda com o mesmo modelo apresentado para a questão anterior foi 

perguntado em qual estágio as empresas se encontravam. Percebe-se que 

umas com mais, outras com menos rigor em suas descrições, porém todas 

estão em fase de implementar e controlar o que foi planejado para o corrente 

ano de 2012.  

 

Corroborando com Lima (2010), as respostas das empresas A, B e C 

demostram que as pequenas e médias empresas além de buscarem processos 

que sejam simples, necessitam de auxílio de pessoas externa à empresa para 

facilitar ou auxiliar o processo de realizar o planejamento estratégico. 

 

O planejamento estratégico é extremamente importante para as empresas, 

principalmente as de pequeno e médio porte, pois possibilita ao gestor destas 

empresas, estabelecer a direção a ser seguida pela empresa, com vistas a 

obter um nível de otimização na relação da empresa com seu ambiente na 

busca por seus objetivos, verificando possíveis equívocos no percurso seguido 

e atentar-se para a correção.  

 

Quando indagados sobre a avaliação que faziam do processo do planejamento 

estratégico verifica-se nas respostas do quadro 10 uma relação com a 

definição de planejamento estratégico citado por Mintzberg e Quinn (2001),  
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Johnson, Scholes e Wittington (2007) e Costa (2012) onde o planejamento é 

tido como uma direção, um escopo, um direcionador na busca dos objetivos. 

Finalizando este bloco de verificação do estado de implementação do 

planejamento estratégico, foi entregue aos respondentes um formulário 

buscando a apresentação das facilidades e dificuldades, da gestão estratégica 

das empresas pesquisadas, encontradas nas etapas de análise do ambiente; 

formulação da estratégica; implementação do plano estratégico e avaliação e 

controle. Pediu-se aos respondentes que preenchessem os campos pertinentes 

em todas as respostas no formulário.  

 
Desta maneira, no que se refere às facilidades e dificuldades encontradas em 

cada etapa, conforme respostas obtidas na entrevista concluem-se como 

demonstrado no quadro abaixo: 
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Quadro 11- Facilidades da gestão estratégicas pelas empresas A, B e C. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013 
 
 
 
Quadro 12- Dificuldades da gestão estratégicas pelas empresas A, B e C. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
 

Facilidades 
Etapas 

Empresa A Empresa B Empresa C 

Análise Ambiental 
Estabelecer as 
oportunidades e 
ameaças 

Estabelecer a FOFA. Estabelecer as forças e 
oportunidades. 

Formulação de 
estratégia. Foco nos objetivos Comprometimento da 

equipe 
Determinação daquilo 
que se quer para a 
empresa 

Implementação de 
estratégia 

Nada muito fácil, mas 
muita coragem para 
com o novo. 

Só há dificuldades, mas 
há uma equipe muito 
unida.  

Sabem o que precisa 
ser feito para que a 
estratégia surja o efeito 
esperado. 

Avaliação e Controle. 
Mensurar os números 
com as metas 
estipuladas 

Identificação do que 
precisa ser melhorado. 

Obter as informações 
de satisfação ou 
insatisfação dos 
clientes. 

Dificuldades 
Etapas 

Empresa A Empresa B Empresa C 
Análise 
Ambiental 

Ser imparcial na 
identificação da FOFA 

Obter informação 
fidedigna do negócio 

Diferenciar as reais 
ameaças e fraquezas. 

Formulação de 
estratégia 

Alinhamento da 
organização com a 
estratégia estabelecida.  

Disponibilidade de tempo 
necessário para esta 
etapa. 

Fator tempo para se 
dedicar a esta fase. 

Implementação 
de estratégia 

Difundir e garantir o 
entendimento da 
estratégia por todos. 

Administrar as 
resistências à mudança. 

Lidar com as mudanças 
que se fazem 
necessárias nesta etapa. 

Avaliação e 
Controle 

Demonstrar o fracasso. 
Não atingimentos das 
metas. 

Condução das 
alterações necessárias 
de forma eficaz. 

Compilar as informações 
e traçar um plano de 
ação que seja eficaz. 
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Ratifica esta posição Fischmann (1987) quando menciona que na ´´análise 

ambiental, deve-se considerar a perspectiva temporal dos diagnósticos, para 

que os mesmos não sejam estáticos no tempo.  

 

Entretanto, pela metodologia de Bethlem (1998) esta análise encontra-se no 

processo de elaboração do plano estratégico e sugere que sejam utilizados 

modelos de análise como a matriz BCG, as forças competitivas da indústria de 

Porter, 3x3 etc e que nenhuma destas metodologias foi citada pelos 

respondentes da empresa A, mas que estes modelos jamais deverão substituir 

a visão empreendedora de seus dirigentes e sim complementá-las. Assim a 

empresa C demonstra mais familiaridade com a ferramenta mencionada por 

Betlhem (1998). 

   

Em se tratando de formulação da estratégia, todos os respondentes da 

empresa B disseram que as facilidades residem na equipe que possuem, do 

fácil relacionamento entre seus membros e da disposição dos mesmos. Já 

como dificuldades ambos relatam a dúvida quanto à estratégia formulada.  

 

De acordo com Oliveira (1991) a parte principal da formulação de estratégias 

consiste em lidar com os players. Para tanto, o autor afirma que o executivo 

deve conhecer as forças que controlam a concorrência no setor de atuação da 

empresa. Além disso, devem ser considerados aspectos como a empresa com 

seus recursos, o ambiente sob a visão do mercado e da integração da empresa 

com seu ambiente. Assim, pelo exposto, a empresa B demonstra preocupação 

com a parte operacional da estratégia e não no processo de formulação em si 

onde se deve fazer uma excelente leitura da análise ambiental para, 

sincronizando os pontos fortes com as oportunidades e eliminando os pontos 

fracos e as ameaças, estabelecer de forma coordenada e sincronizada, as 

estratégias organizacionais, de negócio e funcionais conforme também indica 

Certo & Peter (1993). 

 

É sabido que a implementação é o processo mais dificultoso de todo o 

processo. Veja os relatos da empresa A quando questionados sobre as 

facilidades e dificuldades encontradas nesta fase.  
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Ênfase seja dada a toda dificuldade que foi dita por ambos entrevistados da 

empresa A. São lícitas e temidas por todos aqueles que lidam com 

planejamento estratégico. Resistências à mudanças, esclarecimentos, reuniões 

de explicação, falta de amadurecimento da equipe que poderá influenciar na 

cultura e clima da organização. Menciona Oliveira (1991), que nesta fase serão 

exigidas alterações internas na empresa: na estrutura organizacional, no 

sistema de informações e nos recursos. Por isso, os gestores devem estar 

atentos às necessidades de alterações para evitarem problemas quanto aos 

resultados esperados. Também, Certo & Peter diz que o sucesso da estratégia 

dependerá do processo de implantação. Tentando minimizar o impacto deste 

momento eles indicam mensurar o quanto a empresa deverá mudar e se a 

estrutura existente promoverá ou impedirá o sucesso da implementação, 

analisar a cultura da organização. De forma não diferente Bethlem (1998) 

menciona que a execução e implementação da estratégia representam 

mudanças na empresa, atingindo departamentos, estrutura, processos e que 

prováveis problemas de resistência a mudanças poderão surgir e os dirigentes 

devem estar atentos para, mais que eliminarem resistências, ordenarem os 

esforços dos departamentos e administrarem conflitos, procurando obter 

aceitação e colaboração. 

 

Na mesma linha de considerações feitas pelos autores acima reside as 

dificuldades da empresa C. 

 

Comunga da mesma linha de raciocínio, Thompson Jr & Strickland III (2000) 

quando mencionam que para que a estratégia seja convertida em ação e bons 

resultados, faz-se necessário ter habilidade para direcionar a mudança 

organizacional, projetar e supervisionar os processos do negócio, gerenciar 

pessoas e atingir os objetivos de desempenho. 

 

Por fim, foi questionado sobre o processo de avaliação e controle. 

Fundamentando este quesito, Oliveira (1991) e Fischmann (1987) mencionam 

que se devem considerar critérios e parâmetros de controle e avaliação dentro 

de uma situação adequada de custo-benefício. É aconselhável que o controle e 
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a avaliação sejam realizados no desenvolvimento do planejamento estratégico, 

ou seja, a avaliação e o controle, embora alocados no final do processo, 

iniciam-se na implementação e correspondem a medidas de acompanhamento 

e correção, visando o reforço de ações positivas e evitando ou eliminando os 

efeitos negativos.  

 

4.3 O escopo do planejamento estratégico com o Balanced Scorecard 

 
No segundo momento da entrevista foi questionado sobre o escopo do 

planejamento estratégico e quis saber se o mesmo está sendo utilizado tendo o 

BSC como elemento de acompanhamento. De forma unânime, todos os 

respondentes relataram que, atualmente, utilizam o BSC como elemento de 

acompanhamento. Destaque seja dado para as respostas da empresa A e B: 

 
Quadro 13 – Bloco 2 da entrevista:  

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
 
No trecho evidenciado pela empresa A, fica enaltecido o que cita Kaplan e 

Norton (2004, p.21) quando relatam que ´´a experiência tem demonstrado por 

várias vezes que a condição isolada para o sucesso do BSC é o senso de 

propriedade e o envolvimento ativo da equipe de líderes da empresa´´.  

 

Empresa 
No P.E há BSC 
como elemento de 
acompanhamento 

Todas as 
atividades do 
BSC estão sendo 
aplicadas. 

Ordem de importância de 
cada grupo do BSC para 
empresa. 

A Sim 
Sim, porém umas 
com mais 
intensidade que 
outras. 

Clientes  
Finanças 
Processos internos 
Aprendizado e crescimento 

B Sim 
Sim, exceto o 
aprendizado e 
crescimento.  

Finanças 
Clientes 
Processos Internos 
Aprendizado e crescimento 

C Sempre 
Sim, porém todas 
podem ser 
melhoradas. 

Clientes  
Processos internos 
Finanças 
Aprendizado e crescimento 
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Para afirmar ainda mais este pensamento destaque seja dado para a resposta 

da empresa B quando diz:  

 

B2: Sim, utilizamos o BSC como uma ferramenta de análise 
dos clientes, processos internos, finanças e melhoria do 
nosso quadro de colaboradores. Entendemos que somos 
movidos principalmente por resultados e não somente 
ações. 

 

Quando questionados se todas as quatro perspectivas do BSC estão sendo 

aplicados na empresa, a empresa A relata que sim, porém destaca um 

dificultador para o uso de todos na empresa A, mas já diz ter uma alternativa 

para este quesito para 2013 apesar de não querer mencioná-lo. 

 

Percebe-se que nenhuma das empresas mencionou até o momento o uso do 

mapa estratégico. Entretanto, esta dificuldade apresentada pela empresa A 

poderia ser sanado ou até mesmo facilitado se pensassem na concepção do 

mesmo. É o que se lê no segundo princípio de uma organização orientada à 

estratégia citado por Kaplan e Norton (2004, p. 19). Este princípio é tratado 

como um pré-requisito para a implementação dos outros. A empresa precisa 

construir o citado mapa estratégico, esclarecendo os objetivos de cada uma 

das suas perspectivas, definindo os indicadores de desempenho, metas e 

iniciativas estratégicas que serão os principais projetos a comportar o alcance 

da estratégia. 

 

Já para a empresa C, as quatro perspectivas estão sendo utilizadas porém há 

dúvida quando se atenta para o relato de C1 e C2: 

 

C1: Certamente, pelo menos é o que nos predispomos a fazer. 
Apesar de ser utilizado não está sendo tratado com toda 
amplitude apresentadas acima.  

 
C2: todas, desde a financeira até a de aprendizado e 
crescimento, porém ainda não conseguimos amarrar as 
quatro. Elas estão falhas a meu ver. Mas há quem acredite 
que eu esteja errado. 
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Dentre as perspectivas apresentadas no BSC, para cada empresa, elas 

apresentam com importâncias diferentes. Não se observou, no referencial 

teórico apresentado, divergências entre autores, quanto à sequência correta 

destas perspectivas. Na grande totalidade dos autores pesquisados esta ordem 

sempre se apresentada da financeira, do cliente, dos processos internos e do 

aprendizado e crescimento. Assim, para a empresa A, a ordem de importância 

é a mesma apresentada pelos autores já citados neste trabalho.  

 

Já para empresa B a ordem de importância não está bem definida uma vez que 

para B1 a ordem é uma e para B2, outra: 

 

B1: 1ºFinanças 
               2ºClientes 
                              3ºProcessos Internos 
                             4ºAprendizado e Crescimento. 
 

     B2:1ºClientes 
                            2º Processos internos 
                             3º Finanças. 
                            4º.Aprendizado e crescimento  

 

E para a empresa C, a dúvida reside em se saber se a finanças tem prioridade 

à aprendizado e crescimento ou se este tem prioridade à finanças: 

  

C1:1ºClientes 
            2º Processos internos 
                            3º Aprendizado e crescimento 
                           4º. Finanças.  
 
     C2:1ºClientes 
                       2º Processos internos 
              3º Finanças 
                            4º. Aprendizado e crescimento.  

 

Confirmando o exposto na questão anterior, ao se perguntar o nível de 

implementação em função dos estágios iniciando, desenvolvendo e 

completando obteve, novamente o consenso na empresa A e certa dúvida na 

empresa B e C conforme apresentado no quadro 13. 
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Para B1 da empresa B, a mesma encontra-se desenvolvendo as quatro 

perspectivas e para B2 o desenvolvimento encontra-se somente no estágio dos 

processos internos, aprendizado e crescimento enquanto que na perspectiva 

dos clientes e financeira encontra-se completando.  

 

Já para a empresa C, os estágios encontram-se entre desenvolvendo e 

completando conforme relatado por C1 e C2. 

 

Pode-se resumir que, dentre as empresas entrevistas temos uma síntese dos 

estágios que se situa conforme quadro abaixo.  

 
Quadro 14 - Síntese dos estágios do BSC nas empresas pesquisadas. 
 INICIANDO DESENVOLVENDO COMPLETANDO 

PERSPECTIVA 
FINANCEIRA 

 
 

B1 

A1; A2 
B2 

C1; C2 

PERSPECTIVA DOS 
PROCESSOS INTERNOS 

 
B1; B2 

C1 
 

A1; A2 
C2 

PERSPECTIVA DE 
APRENDIZADO E 
CRESCIMENTO 

 
B1; B2 

C1 
A1; A2 

C2 

PERSPECTIVA DE 
CLIENTES 

 
 

B1 

A1; A2 
B2 

C1; C2 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
 
Para Kaplan e Norton (2004) o processo de implementação da estratégia deve 

ter uma tradução da visão de forma clara e objetiva e que esta deve ser 

comunicada e disseminada por toda empresa para que, todos de posse do 

mesmo conhecimento e objetivo, possam participar e contribuir para o 

planejamento do negócio visando obter um feedback e aprendizado constante. 

Aqui corrobora Olve et al, (2001, p.169), quando diz que a essência do 

scorecard é o processo de discussão relativo às medidas – antes, durante e 

depois.  
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Pelo que foi exposto pela empresa B e C, pode ser que haja algum desvio no 

processo de tradução da visão e comunicação e disseminação da estratégia 

em seu ambiente o que justifica as divergências de respostas entre seus pares. 

 

4.4 Determinantes dos resultados do Balanced Scorecard 

Na terceira parte da entrevista, o objetivo era de avaliar as determinantes dos 

resultados do Balanced Scorecard. Assim quis saber qual a perspectiva 

financeira para as empresas. 

Quadro 14 - As determinantes dos resultados do Balanced Scorecard. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
 
Aqui também não houve distorção em se tratando da empresa A. Ambos 

respondentes estavam certos de sua resposta. 

 

Empresa 

Qual é a 
perspectiva 
financeira para a 
empresa com 
este P.E. 

Qual é a 
perspectiva de 
conquista e ou 
satisfação de 
clientes com 
este P.E. 

Qual a perspectiva 
de melhoria, 
inovação e de 
novos 
aprendizados com 
este P.E. 

Qual é a 
perspectiva de 
melhoria dos 
processos 
internos com 
este P.E. 

A 
Obter resultados 
que permita 
prosperar e 
melhorar sempre. 

Reduzir o índice 
de insatisfação 
em 5% ao ano. 

A melhor possível. 
Instrução para todos 
constantemente. 

Antecipar-se ás 
necessidades de 
nossos clientes. 

B 

Obter bons 
retornos e 
aproveitar todas 
as oportunidades 
do nosso setor  

Satisfazer cada 
vez mais os já 
clientes e 
conquistar novos 
clientes e assim 
ser referência no 
centro oeste 
mineiro  

Criar produtos e 
serviços que tenham 
valor para os clientes 
e que vão além de 
suas expectativas. 

Ser mais 
eficazes na 
gestão e 
implantação dos 
projetos nos 
clientes. 

C 
Alcançar a meta 
estipulada e 
manter a liderança 
no mercado. 

Não decepcionar 
os clientes e 
satisfazê-los cada 
vez mais. 

Melhorar sempre 
internamente para 
satisfazer sempre, 
externamente. 

Agilizar os 
atendimentos de 
nossos clientes 
reduzindo 
sempre o 
retrabalho. 
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Já para a empresa B, pode-se inferir que o importante nesta perspectiva é a 

proposta da mesma e não seus resultados precisos ou dimensionados. 

 

B1: Guiar-nos qto ao processo de implementação e 
execução da estratégia, se há contribuição para a melhoria 
dos resultados com a forma que estamos implementando e 
executando a estratégia escolhida e por fim para sabermos 
se nossa empresa está sendo bem remunerada por tudo 
que estamos fazendo.  

 
B2: proporcionar bons retornos para que possamos 
reinvestir constantemente em nosso negócio e proporcionar 
bons salários para nossos colaboradores.  

 

E para a empresa C, as divergências nas informações continuam. Para um 

haverá um aumento de 12,3% e para outro 6%. Como dito anteriormente o 

processo de comunicação é essencial em qualquer sistema de gerenciamento 

e mais importante ainda para a pequena e média empresa. Disseminar as 

propostas e estratégias, assim como os resultados parciais são de suma 

importância para que os objetivos traçados não fiquem pela metade. 

 

C1: são animadores. No ano passado tivemos um aumento 
de 9%. Para este ano já temos certos 11% e esperamos 
alcançar os 12,3%. Nossa meta é de 12% e Manter a 
liderança de mercado considerando especialmente a 
possibilidade de novas fusões e aquisições em 2013. 

 
C2: São muito bons. Para este ano temos uma perspectiva 
de crescimento em torno de 6% em relação ao ano de 
2011. 

  

Em seguida foi questionado sobre a perspectiva de conquista e/ou satisfação 

de clientes. Para Empresa A, teve-se a seguinte resposta: 

 

A1: a melhor possível. Sem clientes satisfeitos não há 
negócio que prospere. Pensamos em conquistar a 
satisfação total de nossos clientes e para isto nossa busca 
tem sido em reduzir o número de reclamações que temos 
em 5% ao ano.   

 
A2: Uma preocupação que temos nesta etapa é em saber 
sempre como nossos clientes nos veem. Isso me faz 
acreditar que temos, sempre, uma boa perspectiva, pois 
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sempre estamos pensando neles inclusive quando se 
manda um e-mail ou faz uma ligação querendo saber o que 
podemos melhorar ou que o desagradou em nossos 
produtos ou atendimento. 

 

Para a empresa B e de forma mais genérica teve-se a seguinte resposta: 

 

B1: A perspectiva é a de a cada dia conquistar mais e mais 
clientes. Só que para isso precisamos, e nos preocupamos 
muito com isso, de saber como nossos clientes precisam 
nos ver e ver a empresa, para que possamos alcançar 
nossa visão. Pensando nisso implantamos há um ano o 
café com o cliente onde todo mês nos reunimos com 
alguns clientes em nossa empresa e tomamos um café 
matinal e neste momento buscamos feedback deles sobre 
nossa empresa e produtos. 

 
B2: A perspectiva é a melhor possível. Não temos dúvida 
de que queremos cada vez mais satisfazer os nossos já 
clientes e os novos também além de nos mantermos como 
referência no mercado Centro-Oeste Mineiro 

 

Letza (1996 apud Ottoboni, Pagni e Pamplona, 2002) relata que uma da falhas 

no processo de implementação do BSC está na entrega de informações onde 

uma informação entregue corretamente é a chave para uma estratégia bem 

sucedida mas o inverso também se mostra verdadeiro e drástico.  

 

No caso da empresa A, B e C, pode-se dizer que este processo de informação 

é consistente. Para empresa C, também de forma genérica, sem especificar ou 

quantificar valores, a resposta foi a seguinte: 

 

C1: Nossas perspectivas sempre foram de não decepcionar 
os nossos já clientes. Esta é a regra número um. Não tem 
importância ficarmos um ano sem conquistar novos clientes 
desde que não decepcionamos os já conquistados. Como 
dependemos muito de transporte, este quesito é muito 
crítico em nossa empresa. São muitas variáveis que 
interferem em nossa logística. Todos da empresa são 
envolvidos neste planejamento, e neste aspecto é inegável 
a contribuição dada pelo planejamento estratégico, que 
permite não só traçar metas arrojadas, mas principalmente 
acompanhá-las. 
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C2: A perspectiva sempre foi e sempre será positiva. 
Entretanto sabemos que às vezes falhamos em nossa 
função. Mas entendo que somente o fato de termos esta 
consciência já não deixa de ser animador. 

         

Afirmam Olve, Roy e Wetter que o Balanced Scorecard inclui medidas de 

vários aspectos e condições que são importantes para um negócio. Temos 

enfatizado que as medidas, em si mesmas, não são o que interessa. O fato de 

apenas se colocar algumas medidas no papel não nos dará um Balanced 

Scorecard. A essência do scorecard é o processo de discussão relativo às 

medidas – antes, durante e depois. (OLVE et al, 2001, p. 169). 

 

Portanto, o primeiro passo é obter o consenso sobre os motivos para 

desenvolver o Scorecard, ou quadro de indicadores, identificando e chegando a 

um acordo quanto aos principais propósitos do projeto.  

 

Visando conhecer a terceira perspectiva nas empresas pesquisadas quis saber 

qual era a perspectiva de melhoria, de inovação e de novos aprendizados na 

empresa com o planejamento estratégico. Importante destacar que por mais 

que o processo do BSC não esteja sendo realizado conforme preceitua as 

literaturas existentes, pode se perceber que há o conhecimento destas por 

seus dirigentes e os mesmos já sabem o que falta para aplicarem corretamente 

esta metodologia em suas empresas. Vejamos o que relatou a empresa A: 

 

A1: entendemos que para satisfazermos nossos clientes 
precisamos inovar sempre e em todos os sentidos. Sem 
isso dificilmente manteremos uma vantagem 
verdadeiramente competitiva frente a nossos concorrentes. 
Só que para colocar tudo isso em prática, vários outros 
quesitos tem que ser observados como por exemplo 
capacidade de nossa mão-de-obra e qualidade de nossos 
equipamentos. Sabemos que precisamos melhor de forma 
significativa neste ponto para nos destacarmos.   

 
A2: Aqui não temos uma boa perspectiva não e isto nos 
deixa preocupados. Nossos colaboradores tem um grande 
problema que identificamos neste ano e que em 2013 
iremos atacá-lo de unhas e dentes. Iremos melhorar o grau 
de instrução e de cultura de nossos colaboradores dentro 
da empresa. Estou convicto que dará certo e para nós isso 
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já se mostra uma inovação. Não adiantará nos 
modernizarmos nossos equipamentos se nossos 
operadores apresentam deficiências em operá-los.  

 

Já para empresa B: 

 
B1: A perspectiva é a melhor possível, pois nos leva a 
buscar sempre, e hoje em dia está cada vez mais difícil, 
pessoas com habilidades distintas ou que tenham 
capacidades de melhorar sempre para que possamos 
sempre melhorar internamente e assim fica mais fácil criar 
produtos e serviços que tenham valor para nossos clientes. 
Só assim poderemos prosseguir. 
 
B2: São boas também, mas neste ponto temos muitas 
dificuldades. O mercado de tecnologia muda muito e de 
forma muito rápido e fazer com que nossos colaboradores 
acompanham estas mudanças nos tem tirado o sossego 
ultimamente. Precisamos ter um produto customizado, para 
adaptá-lo à realidade de cada cliente e padronizado de 
forma a facilitar o treinamento de novos profissionais. 

 

E para a empresa C: 

 

C1: São excelentes. Sempre mudamos algum ponto no 
treinamento de nossos colaboradores devido à experiência 
passada. Já são 9 anos de P.E e 5 de BSC. Não houve, até 
hoje, um ano em que não tenhamos aprendido algo que 
tivéssemos que melhorar internamente para melhor atender 
às expectativas de nossos clientes. A empresa é vista 
como um local onde sempre se pode aprender, 
especialmente pelas estratégias adotadas. As perspectivas 
são boas, principalmente se o planejamento for alcançado. 

 
C2: O P.E em todos os anos nos demonstra para que 
serve, pois através dele, sempre estamos vendo o que é 
preciso melhorar em nossos produtos e serviços.  
 

Por se tratar de pequenas e médias empresas, restrita a certos controles e 

cerceada de grande volume de colaboradores, pode-se dizer que somente o 

fato das mesmas conseguirem identificarem suas fragilidades frente a esta 

metodologia já se torna um grande diferencial. Conforme bem cita Kaplan e 

Norton (2001) ´´. Empresas com condição de serem cada vez melhores são 
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empresas com capacidade de aprender´´. E esta capacidade percebe-se nas 

três empresas entrevistadas. 

 

Quando questionados sobre a perspectiva dos processos internos, A1 

responde:  

 

Foi difícil assimilar esta perspectiva em nossa empresa, 
mas depois entendemos que sem sermos excelentes 
internamente não iríamos conseguir agradar a cliente 
algum. Nesta perspectiva, nossa meta é antecipar-se às 
necessidades de nossos clientes e para que isso pudesse 
acontecer tínhamos que sanar a falta de produtos que os 
clientes necessitavam. Esta consciência já temos, agora 
faltam atacarmos todas as 04 perspectivas com maior 
empenho. 

 

E A2 completa:  

 

Gerenciamos bem este quesito, mas com a resolução do 
item anterior (perspectiva de melhoria, de inovação e de 
novos aprendizados na empresa) acredito que ficaremos 
bem melhores. Nossos processos tem, sempre, que nos 
ajudar a atender cada vez melhor, com mais rapidez e 
qualidade, nossos clientes e atender melhor quer dizer não 
deixar faltar o produto que o cliente quer, do jeito que ele 
quer e no local que ele quer. Não vejo outra forma de ter 
retorno financeiro se não for através da satisfação do 
cliente. 

 

Neste sentido, Kaplan e Norton (2001) disserta que os processos devem criar 

as condições para que a organização ofereça propostas de valor ao cliente, 

capazes de atrair e reter clientes nos seus segmentos de atuação e, ao mesmo 

tempo, criando valor aos acionistas. 

 

Assim também pensa os respondentes da empresa B e C conforme 

demostrado abaixo:  

 

B1: Veja, é difícil fazer algo para atender nossos clientes e 
não pensar em melhorar nos processos internos. Uma 
coisa puxa a outro no BSC e isso é que é o interessante 
desta metodologia. Não passa um ano em que não 
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buscamos alguma ação para melhorar internamente. Pode 
parecer fácil, mas não é. É muito mais difícil do que parece. 
Mas temos consciência disso e não nos damos por 
satisfeitos facilmente não.  

 
B2: Aqui é onde pensamos em mudar ou facilitar os 
processos para que possamos facilitar o processo de 
aprendizado dentro da empresa. Melhorar nossa prestação 
de serviços junto ao cliente e sermos mais eficazes na 
gestão e implantação dos projetos nos clientes é nosso 
objetivo. Assim pensamos que iremos satisfazer melhor 
nossos clientes.  

 
C1: sem dúvida. Quando se tem o BSC respondido pela 
missão, visão e estratégia da empresa além de ter as 
perspectivas consideradas, o planejamento estratégico se 
torna consistente e o sucesso somente depende da 
tradução do que foi escrito para o que esta sendo feito. É 
uma ferramenta extremamente importante para nós que 
somos médios empreendedores. Esta metodologia nos 
permite alcançar uma boa competitividade frente à 
concorrência, que por sinal só tem aumentado e 
prosperado.  

 
C2: é uma pergunta que não se cala: em qual parte da 
produção de nossos produtos se concentra a maior parte 
de satisfação ou insatisfação de nossos clientes? No 
acabamento, nos acessórios, na entrega, na manutenção, 
na montagem enfim, em todas estas áreas já 
implementamos melhorias e elas não tem fim. Apesar dos 
processos internos estarem bem consolidados, acredita-se 
que a organização poderá atingir um grau de organização e 
formalização ainda maior. 
 

Nesse contexto, Oliveira A., (2004) ressalta que o BSC deve preocupar-se em 

espelhar a estratégia e que, ao fazê-lo, soluciona uma das principais 

deficiências normalmente encontradas nos sistemas gerenciais tradicionais: “a 

incapacidade de integrar e sintonizar a estratégia a longo prazo com as ações 

e os resultados a curto prazo.” Partindo destes relatos, pode-se deduzir que a 

disseminação da estratégia nas empresas existe só não pode-se afirmar que 

elas irão prosperar por longo prazo. 

 

Estas quatro perspectivas contribuem para a estruturação do BSC e facilitam a 

elaboração de objetivos, metas, indicadores e ações. Percebe-se que cada 

perspectiva está, de alguma maneira, relacionada à outra, por meio de relações 
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de causa e efeito e ainda que há uma interdependência entre elas. Os objetivos 

estabelecidos para cada perspectiva devem ser coerentes com a visão 

estratégica da empresa. 

 

 

Desta forma e para finalizar a entrevista, pergunta-se se a utilização do 

planejamento estratégico com o Balanced Scorecard permite à empresa 

melhorar seu desempenho no médio prazo colaborando com a visão 

estratégica da empresa onde se obteve as seguintes respostas: 

 
Quadro 15 – Síntese das respostas das empresas A, B e C: 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
 
Para a empresa A, não há dúvida que o fato de se utilizar o planejamento 

estratégico com o BSC contribui para um desempenho melhor tanto no curto 

quanto no longo prazo. Pode-se dizer que os benefícios de se utilizar esta 

metodologia é percebido pela empresa em questão.  

 

Na concepção de Olve, Roy e Wetter (2001), os principais benefícios 

conseguidos através da implantação do BSC estão relacionados com: 

 

−     Fornecer à gerência um controle de dimensões estratégicas; 

− Comunicar, de forma clara, qual o compromisso individual de cada 

funcionário para com a organização; 

− Criar oportunidades para um aprendizado sistemático a partir de fatores 

importantes para o sucesso da organização; 

Empresa 
A utilização do P.E com o BSC permite a empresa melhorar seu desempenho 
no médio e longo prazo colaborando com a visão estratégica da empresa? 

A 
Certamente. O BSC, apesar de trabalhoso, é um grande incentivador de um P.E 
eficiente. 

B 
Nunca duvidamos disso. Coloca-nos o tempo inteiro para pensar em como sermos 
melhores em tudo e a todo o momento. 

C Sim, nos auxilia na competitividade frente aos nossos concorrentes. 
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− Criar consciência sobre o aspecto de que nem todas as decisões e 

investimentos realizados pela empresa resultarão em resultados imediatos de 

aumentos dos lucros ou redução dos custos. 

 

Para empresa B a percepção também é de contribuição apesar de assumirem 

que adaptações foram feitas para o uso em sua empresa.  

 

Outro ponto que chama a atenção é o grau de conhecimento sobre esta 

metodologia pelos entrevistados. Existe uma grande percepção do alcance do 

BSC e dos seus resultados.  

 

Assim, Kaplan e Norton (2001 e 2004) mostram que a implementação do BSC 

deve ser orientada pela “Visão” da empresa e guiada pela sua “Missão”. 

Guiando-se pela orientação dada pela visão de futuro da empresa definem-se 

os objetivos estratégicos (o que deve ser alcançado e o que é crítico para o 

sucesso da organização) dentro de cada perspectiva (financeira, clientes, 

processos e aprendizado). Para cada objetivo, define-se a estratégia para 

atingi-lo, ou seja, o plano de ação, que compreende as ações-chaves para 

alcançar os objetivos e, também, para cada objetivo define-se o indicador de 

desempenho que irá medir, por período, se a estratégia adotada atende o 

objetivo definido. Através da elaboração de um mapa estratégico, todas estas 

informações tornam-se visíveis, auxiliando na execução da estratégia da 

organização. 

 

Validando ainda mais, advertem Hauser e Katz (1998, p. 517) que “toda métri-

ca, independente da forma utilizada, irá afetar ações e decisões. Mas, 

evidentemente, escolher a certa é crítico para o sucesso”.  

 

Neste sentido, cada perspectiva necessita de seu próprio e distinto conjunto de 

medidas de desempenho, as quais precisam ser específicas de acordo com as 

características e necessidades de cada empresa.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objeto de estudo analisado nesta pesquisa foi a performance da 

implementação da gestão estratégica e o Balanced Scorecard em pequenas e 

médias empresas da cidade de Pará de Minas. 

 
Foram selecionadas pequenas e médias empresas que atuam na cidade de 

Pará de Minas e que utilizam o planejamento estratégico e o Balanced 

Scorecard em sua gestão. 

 
No presente estudo optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa que permitiu 

que os dados fossem mensurados de maneira a verificar a percepção e o 

entendimento dos envolvidos no processo de maneira direta. 

 

A pesquisa qualitativa permitiu ainda que os conhecimentos teórico-empíricos 

ficassem evidenciados nos resultados sem grandes distorções ou divergências 

de opiniões. 

 
A flexibilidade e o dinamismo do Balanced Scorecard são suficientes para que 

empresas pequenas, médias e grandes, órgãos públicos, instituições e 

organizações não governamentais possam utilizá-lo como instrumento de 

gestão e controle não apenas de processos, como também de negócios. Sua 

proposta é suficientemente abrangente para gerar relatórios que sejam 

relevantes e compreensíveis a todos os níveis hierárquicos, processos e 

unidades de negócio integrantes, atendendo não só aos acionistas ou aos 

colaboradores, mas a todos os stakeholders. 

 

Também permite que se trabalhe não somente com foco, metas e objetivos, 

mas também dando suporte ao pensamento divergente que foge do lugar 

comum, possibilitando novos rumos e rompendo paradigmas. Neste sentido, 

permite-se estabelecer metas que mude um pouco a estratégia estabelecida na 

busca por menor custo e consequentemente maior lucratividade. 

 

Para o Balanced Scorecard ser corretamente implantado e gerido os 

respondentes recomendam que as organizações crie a consciência de que é 
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necessário mudar sua gestão e cultura de trabalho em busca de 

competitividade, sobrevivência e crescimento. Este fato torna-se um incômodo 

para as micro e pequenas empresas, pois, a resistência à mudança é uma 

constante nas empresas estudadas.  

 
Ao contrário das normas de produtos e sistemas, que forçavam as empresas a 

adotá-las para vender seus produtos, as organizações só adotarão o BSC 

quando verificarem que esta é uma revolução cultural essencial para sua 

perpetuação, atingindo não apenas seus processos, mas toda a concepção da 

organização – sua missão, valores e objetivos. 

 

Entretanto, considera-se inconveniente pensar que apenas grandes empresas 

podem se beneficiar do BSC. As empresas que mais necessitam desta 

metodologia são as pequenas e médias, uma vez que são as que possuem 

menos recursos disponíveis e que melhor devem planejar e executar suas 

ações e atividades para sobreviver e prosperar. E isto fica evidenciado pela 

entrevista aplicada, pois, quando questionado se a utilização do planejamento 

estratégico com o Balanced Scorecard permite à empresa melhorar seu 

desempenho no médio prazo colaborando com a visão estratégica da empresa 

obtém-se como resposta que quando se tem o BSC respondido pela missão, 

visão e estratégia da empresa, além de ter as perspectivas consideradas, o 

planejamento estratégico se torna consistente e o sucesso somente depende 

da tradução do que foi escrito para o que está sendo feito. 

 
São estas organizações que podem obter os melhores resultados relativos com 

o uso do Balanced Scorecard, pois geralmente carecem de missão, visão, 

objetivos claros e análises críticas de seus negócios e resultados. 

 

Extrapolando-se ao estudo efetuado com as três empresas consideradas como 

unidade analítica, pelas leituras, observações próprias e informações de 

executivos, é possível constatar que muitas empresas menores ainda não 

possuem nem sequer controle financeiro adequado para dar suporte à análise 

e execução de projetos, investimentos e planejamento de suas atividades. Mas 

mesmo assim, algumas possuem certificação ISO 9000:2000, o que demonstra 
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que elas ainda se encontram na fase de “fazer as coisas do jeito certo - 

orientação para eficiência organizacional”, não tendo acordado para “fazer as 

coisas certas do jeito certo – orientação para a eficácia organizacional”. Porém, 

por serem menores, as mudanças podem ser mais ágeis e dinâmicas, o que as 

deixam em vantagem, neste sentido, sobre empresas maiores. 

 

O Balanced Scorecard e sua sinergia com outras ferramentas de gestão, além 

da cultura do planejamento e do pensamento estratégico, podem ser a 

resposta que as empresas brasileiras – mesmo as menores – necessitam para 

alcançar competitividade mundial, exportar, resistir às empresas internacionais 

e prosperar. 

 
Preenche a lacuna da grande maioria dos sistemas gerenciais, que é a falta de 

um processo sistemático para implementar e obter feedback sobre a estratégia 

utilizada, e quando utilizado em pequenas empresas facilita o processo de 

gerenciamento ajudando a estas na manutenção da sua sobrevivência por 

envolver um menor número de pessoas o que torna-se mais fácil a sua 

implementação. 

 

O processo de elaboração de um BSC deve ser desenvolvido de acordo com 

as características de cada organização. Não existe uma sequência padrão, 

devendo ser adaptada conforme a aplicação. Os principais objetivos para a 

implementação de um BSC estão relacionados a certos fatores como facilitar e 

orientar o estabelecimento de objetivos e medidas, traduzidos da visão e 

estratégia e atrelados a cada perspectiva definida; obtenção do consenso entre 

todos os participantes e o comprometimento de toda sua direção. 

Esta metodologia de gestão permite à organização a flexibilidade exigida pelo 

mercado, bem como a eficácia no uso das informações estratégicas da 

empresa para a tomada de decisão de forma correta.  

 

Baseado neste estudo pode-se examinar que, para as pequenas e médias 

empresas estudadas o BSC é uma metodologia de gestão essencial para a 

manutenção dos níveis de competitividade uma vez que, permite maior 

interação com seu ambiente, conhecimento, de si mesmo, segurança quanto a 
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seus pontos fortes e fracos e a plena convicção de que é preciso melhorar 

cada vez mais seus processos internos visando sempre a satisfação de seus 

clientes e assim ter a parte financeira da empresa sempre saudável. 

 

Desta forma, recomenda-se uma nova pesquisa para verificação dos ganhos 

financeiros que esta metodologia pode proporcionar para as pequenas e 

médias empresas. Com a realização desta nova pesquisa poderá ainda se ater 

para quais são os maiores dificultadores do uso desta metodologia pela maioria 

das micro e pequenas empresas e quais possíveis intervenções poderão ser 

feitas para que se possa utilizá-la com maior frequência e eficácia pelas 

pequenas e médias empresas. 
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ANEXO – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 
ENTREVISTA. 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
 
Esta breve entrevista é parte de um projeto de pesquisa de um mestrado 
acadêmico sobre implementação estratégica e o balanced scorecard. Este 
material fará parte de uma dissertação a ser defendida na Faculdade de 
Ciências Humanas Dr. Pedro Leopoldo em fevereiro de 2013. 
 
Agradeço desde já sua contribuição. 
 
Atenciosamente, 
 
                                                                
Rodrigo Pereira Duarte 
 Mestrando – UNIPEL  
 
 
Caracterização do Entrevistado: 
 
1. Nome:________________________  
2. Formação acadêmica:____________  
3. Cargo ocupado:________________  
4. Tempo no cargo:_______________  
5. Tempo na empresa:_____________  
 
 
 
Questões:  

 
Primeiro Bloco: Verificar o estado da implementação do 
planejamento estratégico utilizando o Balanced Scorecard; 

 
1) A empresa está realizando uma administração baseada em 

planejamento estratégico? As etapas do planejamento estratégico 
estão bem definidas para a administração? Em que estágio está o 
processo de planejamento? (mostrar metodologia de Fischmann 
conforme p.68) 
 

2) O Planejamento estratégico está sendo realizado por consultores 
externos (ex: Sebrae) ou pela própria empresa? 

 
3) Qual a sua avaliação sobre o processo do planejamento estratégico? 
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4) Quais são as facilidades e dificuldades encontradas em cada etapa 
considerando-as em Análise do ambiente; formulação de estratégia; 
Implementação do plano estratégico e a Avaliação e controle? 

 
 
ETAPAS FACILIDADES DIFICULDADES 

ANÁLISE AMBIENTAL 
 

  

FORMULAÇÃO DE 
ESTRATEGIA 
 

  

IMPLEMENTAÇÃO DE 
ESTRATÉGIA 
 

  

AVALIAÇÃO E 
CONTRIOLE 
 

  

 
 

 
Segundo Bloco: Identificar o escopo do planejamento estratégico 
nestas empresas que utilizam o Balanced Scorecard; 

  

  

Perspectiva 
Clientes

Perspectiva 
Processos Internos

Perspectiva 
Financeira

Perspectiva 
Aprendizado e 
Crescimento

Visão
e

Estratégia

Como os Acionistas 
nos vêem?

A empresa está criando 
valor para seus 
acionistas?

Onde devemos ter 
excelência?

Como a empresa está 
gerenciando seus 
processos internos para 
atender as expectativas 
dos clientes? 

Podemos continuar a melhorar as 
habilidades dos nossos 
funcionários e criar valor para 
nossos clientes?

A empresa está melhorando sua 
habilidade de inovar, melhorar e 
aprender?

Como nossos clientes nos vêem?

Como a empresa está 
desempenhando na Perspectiva 
daqueles que compram os 
produtos e serviços da empresa?

 
 
 

5) No planejamento estratégico está sendo realizado o Balanced 
Scorecard como elemento de acompanhamento? 
 

6) Todas as atividades do Balanced Scorecard, conforme modelo 
apresentado está sendo aplicadas em sua empresa? 

 
7) Qual é a ordem de importância para a empresa, de cada grupo de 

atividades do Balanced Scorecard? 
 
8) Analise o nível de implementação, marcando com um X, em cada 

perspectiva do Balanced Scorecard em função dos estágios iniciando, 
desenvolvendo e completando? 
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 INICIANDO DESENVOLVENDO COMPLETANDO 

PERSPECTIVA 
FINANCEIRA 

   

PERSPECTIVA 
DOS 
PROCESSOS 
INTERNOS 

   

PERSPECTIVA 
DE 
APRENDIZADO 
E 
CRESCIMENTO 

   

PERSPECTIVA 
DE CLIENTES 

   

 
 
 

Terceiro Bloco: Avaliar os determinantes dos resultados do Balanced 
Scorecard. 

 
9) Qual é a perspectiva financeira para a empresa com este 

planejamento estratégico? 
10) Qual é a perspectiva de conquista e/ou satisfação de clientes com este 

planejamento estratégico? 
11) Qual é a perspectiva de melhoria, de inovação e de novos 

aprendizados na empresa com o planejamento estratégico? 
12) Qual é a perspectiva de melhoria dos processos internos na empresa 

com a implementação do planejamento estratégico? 
13) Em síntese, a utilização do planejamento estratégico com o Balanced 

Scorecard permite à empresa melhorar seu desempenho no médio 
prazo colaborando com a visão estratégica da empresa? 

 
 
 
 
 
 
 


