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RESUMO 
 
 
A crescente complexidade nos processos organizacionais em razão de 
transformações na sociedade oriundas, principalmente, do avanço tecnológico, 
proporcionou profundas mudanças nos meios de comunicação, nos sistemas de 
produção e na economia, no comportamento e perspectivas do mercado 
consumidor. Com o objetivo de se adaptarem às exigências e mudanças, por vezes 
bruscas, em seu ambiente de atuação, paulatinamente, foram criados sistemas 
internos de apoio à estratégia, surgindo novos métodos de planejamento, os quais 
foram, em seguida, estudados e adaptados às especificidades organizacionais. De 
acordo com Costa (2010), desenvolver e implementar as competências para 
propiciar que a empresa realize especificamente as ações estratégicas escolhidas é 
o objetivo da Gestão Estratégica. Neste sentido, a formulação e a implementação 
das estratégias dependem do entendimento das dimensões externa e interna da 
organização, que são traduzidas em oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, 
influenciando a escolha de sua estratégia e as ações mais adequadas para que a 
empresa permaneça competindo no mercado em que atua (TAVARES, 2010). Entre 
os vários instrumentos de gestão atuais, este trabalho baseou-se em investigar a 
influência do planejamento estratégico sob a ótica dos gestores em uma 
agroindústria.  O presente trabalho teve como questão de pesquisa:  qual é o estado 
do desenvolvimento da gestão estratégica e de seus resultados na visão dos 
gerentes em uma agroindústria de processamento de mandioca no Noroeste do 
Paraná? Para responder a esta questão, foi realizada uma entrevista semi-
estruturada, utilizando a análise de conteúdo das entrevistas, respeitando a visão e 
avaliação do referido instrumento sob a ótica de seu corpo gerencial. As informações 
coletadas na pesquisa sugerem  que o planejamento estratégico tem forte influência 
nos resultados organizacionais da unidade de análise deste trabalho. Ficou 
evidenciado também, que esta influência transcende os limites da empresa, 
afetando os parceiros externos à organização e que a implantação do planejamento 
estratégico na unidade nesta análise resultou em um crescimento da empresa acima 
do esperado. Na percepção dos gerentes houve maior quantidade de benefícios do 
que dissabores com este instrumento de gestão adotado pela empresa pesquisada. 
É importante considerar que os fatores ambientais externos não foram considerados. 
 
PALAVRAS- CHAVE: Estratégia, Planejamento Estratégico, Gestão Estratégica, 
Resultados. 



 

 

ABSTRACT 
 
 
The increasing complexity of organizational processes due to changes in society 
arising mainly from technological advances brought profound changes in the media , 
in production systems and economics , behavior and perspectives of the consumer 
market . In order to adapt to changing requirements and sometimes abrupt in its 
environment of operation, gradually internal systems to support strategy were 
created , and new planning methods , which were then studied and adapted to the 
specific organizational . According to Costa (2010 ) , develop and implement the 
skills to provide the company specifically perform the chosen strategic actions is the 
goal of Strategic Management . In this sense , the formulation and implementation of 
strategies depend on understanding the external and internal dimensions of the 
organization , which are translated into opportunities and threats , strengths and 
weaknesses , influencing the choice of strategy and the most appropriate action to 
have the company remain in competing market in which it operates ( TAVARES , 
2010) . Among the various instruments current management, this work was based on 
investigating the influence of strategic planning from the perspective of managers in 
an agribusiness . The present work was research question : what is the state of 
development of strategic management and their results in view of agribusiness 
managers in a cassava processing in Northwestern Paraná ? To answer this 
question , a semi-structured interview was conducted using content analysis of the 
interviews , respecting the vision and evaluation of this instrument from the 
perspective of its management staff . The information collected in this research 
suggest that strategic planning has a strong influence on organizational outcomes of 
the unit of analysis of this study . We also demonstrated that this influence 
transcends the boundaries of the firm , affecting the external to the organization and 
partners that deployment of strategic planning unit in this analysis resulted in a 
growing company than expected . In the perception of managers was greater amount 
of benefits than annoyances with this management tool adopted by the company 
searched. It is important to consider that external environmental factors were not 
considered . 
 
KEYWORDS : Strategy , Strategic Planning , Strategic Management , Results . 
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1    INTRODUÇÃO: CONTEXTUALIZANDO O ESTUDO 

 

1.1 Contextualização 

 

Este capítulo tem por propósito contextualizar o estudo ora em desenvolvimento. 

Preliminarmente, se apresenta a contextualização da pesquisa, seguida de sua 

questão norteadora, bem como  seus objetivos e justificativas. 

 

A crescente complexidade nos processos organizacionais em razão de 

transformações na sociedade oriundas, principalmente, do avanço tecnológico, 

proporcionou profundas mudanças nos meios de comunicação, nos sistemas de 

produção e na economia, no comportamento e perspectivas do mercado 

consumidor. Este contexto exigiu das organizações a criação de novas técnicas de 

gestão e que estas estabelecessem novos arranjos organizacionais, visando sua 

permanência no mercado competidor. Neste sentido, um importante desafio das 

empresas foi o de identificar e implantar métodos de gerenciamento organizacional 

que possibilitassem a elas, minimizar os impactos que as alterações do ambiente 

onde atuavam, provocava em seus processos e desempenho. 

 

Com o objetivo de se adaptarem às exigências e mudanças, por vezes bruscas, em 

seu ambiente de atuação, paulatinamente, foram criados sistemas internos de apoio 

à estratégia, surgindo novos métodos de planejamento, os quais foram, em seguida, 

estudados e adaptados às especificidades organizacionais (OLIVEIRA, 2009).   

 

Alguns dos principais motivos e dificuldades encontradas pelas empresas começa 

pela dificuldade de entender o conceito de planejamento. São várias as divergências  

em conceituar a função do planejamento, dificultando o entendimento de sua real 

amplitude e abrangência, ainda segundo o autor acima. 

 

De acordo com Viana (2005), o propósito do planejamento pode ser definido como o 

desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais 

proporcionam uma situação viável de avaliar as implicações futuras de decisões 

presentes, em função dos objetivos empresariais, que facilitarão a tomada de 

decisão no futuro de modo mais rápido, coerente, eficiente e eficaz. Neste contexto, 
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atualmente, os modelos e técnicas de implantação e avaliação do planejamento 

estratégico, pesquisados e difundidos por diversos teóricos, são utilizados em 

instituições de ensino, no setor público e amplamente na iniciativa privada, 

independentemente do tamanho da empresa.  

 

A atividade de planejamento é complexa em decorrência de sua própria natureza, 

por ser a de um processo continuo de pensamento sobre o futuro, desenvolvido 

mediante a determinação de estados futuros desejados e a avaliação de cursos de 

ação alternativos a serem seguidos para que tais estados sejam alcançados (VIANA, 

2005). O planejamento estratégico pressupõe a necessidade de um processo 

decisório que ocorrerá antes, durante e depois de sua elaboração e implementação 

na empresa, (OLIVEIRA, 2009), sendo considerado, tanto por estudiosos como nas 

empresas, um importante instrumento de gestão. 

 

Desse modo, para corroborar o que foi acima explicitado, este trabalho tem o 

objetivo de demonstrar a influência do planejamento estratégico como elemento 

fundamental de gestão empresarial. 

 

1.2 Problema de pesquisa 

 

O estudo proposto assume como questão norteadora a seguinte: qual é o estado do 

desenvolvimento da gestão estratégica e de seus resultados na visão dos gerentes 

em uma agroindústria de processamento de mandioca no Noroeste do Paraná? 

 

1.3 Objetivos 

 

Este estudo assume os objetivos de investigar e identificar qual a influência da 

utilização do planejamento estratégico como instrumento de gestão em uma 

agroindústria no município de Paranavaí, noroeste do Estado do Paraná. Para tanto, 

foi realizada uma entrevista semi-estruturada, respeitando a visão e avaliação do 

referido instrumento sob a ótica de seu corpo gerencial. 
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1.3.1 Objetivo Geral 

Analisar o estado do desenvolvimento da gestão estratégica e de seus resultados 

sob a ótica dos gerentes em uma agroindústria de mandioca no Noroeste do Paraná. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1) Descrever as opiniões dos gerentes sobre as potencialidade e limitações 

na execução do planejamento estratégico corporativo; 

 

2) Identificar os resultados organizacionais específicos que vem sendo 

conseguidos no processo de execução do planejamento estratégico; 

 

3) Identificar o resultado geral da contribuição do planejamento estratégico, 

bem como o nível geral de satisfação dos gerentes com o projeto. 

 

1.4 Justificativa:  

  

Este trabalho justifica-se pela importância do planejamento no processo de gerenciar 

os recursos da empresa, com o objetivo destas manterem-se no mercado 

competindo com qualidade e sucesso. 

 

Para o ambiente organizacional, este estudo justifica-se pela percepção de que o 

planejamento estratégico funciona como uma ferramenta norteadora para as 

empresas que buscam atingir suas metas, otimizando todos os seus processos 

internos e o conhecimento do ambiente externo, por meio de estratégias que 

poderão sustentar a organização no ambiente que atua, de forma competitiva. 

 

No ambiente acadêmico, visa demonstrar a aplicação das teorias relativas ao 

planejamento estratégico e sua aplicabilidade no ambiente organizacional, e que, o 

processo de implantação do planejamento estratégico em uma organização, 

pressupõe uma consciência de comprometimento de cada pessoa envolvida.  

 

Para completar sua inserção no ambiente acadêmico, salienta-se que também é 

necessária a consciência da necessidade da implementação de métodos, que 
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podem ser simples ações estratégicas, que adaptadas dos vários modelos de 

planejamento estratégico e suas ferramentas, são capazes de alterar o desempenho 

organizacional se forem bem implementadas, para isso, devendo ser bem 

entendidas e aceitas pelas pessoas envolvidas em seu processo.  

 

Para a sociedade, repassar os conceitos sobre o tema e demonstrar sua importância  

no processo de evolução das relações das organizações em seu ambiente interno e 

externo. 

 

1.5 Organização do estudo 

 

Para realizar o que foi acima explicitado, este trabalho será estruturado em cinco 

capítulos. No capítulo um - introdução - são abordadas as contextualizações do 

problema, os objetivos, justificativa e a estrutura da dissertação. 

 

A constituição do capitulo dois faz-se pelo referencial teórico, no qual é apresentado 

o conceito de planejamento estratégico, as metodologias do planejamento 

estratégico, seu processo de implantação, sua evolução para gestão estratégica, 

conceitos referentes ao desempenho organizacional, e ainda, o marco teórico da 

pesquisa. 

 

O capítulo três é composto pelo referencial morfológico que tem como objetivo 

contextualizar o “lócus”, onde é apresentado o histórico da empresa estudada, 

contextualizando-o em uma linha de tempo, com sua evolução e experiências. 

 

No capítulo quatro é apresentada a trajetória da pesquisa, por meio da descrição 

dos processos metodológicos, abordando o tipo de pesquisa, o método de 

investigação e de coleta de dados, assim como o roteiro para entrevistas com os 

gerentes da empresa. 

 

O capítulo cinco contém a apresentação e análise das informações coletadas. E, 

finalizando, o capitulo seis, relata as conclusões obtidas com o desenvolvimento do 

trabalho, assim como limitações e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO: APRESENTANDO OS PILARES DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta o referencial bibliográfico com base conceitual, bem como a 

fundamentação, definições e temas relacionados, pertinentes e essenciais ao 

desenvolvimento deste trabalho, os quais envolvem: a gestão estratégica, o 

planejamento estratégico e avaliação de desempenho organizacional. 

 

2.1 Gestão Estratégica 

 

O termo estratégia tem sido frequentemente utilizado durante toda história da 

humanidade. 

 

As primeiras utilizações do termo se deu para as táticas de batalhas,  militares 

posteriormente  para fins gerenciais e políticos.  Mintzberg e Quinn (2001) definem a 

origem do termo estratégia na história “Strategos,  que referia-se, a um papel (um 

general no comando de um exército). Mais tarde, passou a significar “a arte do 

general”, ou seja, as habilidades psicológicas e comportamentais com as quais 

exercia seu papel”. 

 

De acordo com Costa (2010), desenvolver e implementar as competências para 

propiciar que a empresa realize especificamente as ações estratégicas escolhidas é 

o objetivo da Gestão Estratégica. Neste sentido, a formulação e a implementação 

das estratégias dependem do entendimento das dimensões externa e interna da 

organização, que são traduzidas em oportunidades e ameaças, forças e fraquezas, 

influenciando a escolha de sua estratégia e as ações mais adequadas para que a 

empresa permaneça competindo no mercado em que atua (TAVARES, 2010).  

 

A estratégia pode ser entendida como a orientação que permite uma organização a 

atingir seus objetivos à longo prazo, com o objetivo de conquistar vantagens num 

ambiente inseguro por meio da adequação de seus  recursos e competências com a 

intenção de atender as expectativas dos stakeholders. (JOHNSON; SCHOLES; 

WHITTINGTON, 2011). 
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Para Tavares (2010), a efetivação da gestão estratégica necessita de um arranjo 

organizacional capaz de gerenciá-la.  O autor (p. 368-378, apresenta um roteiro que 

pode auxiliar na elaboração de um projeto de gestão, em três etapas, descritas a 

seguir: 

 

 Primeira etapa – contempla a identificação das experiências de 
mudança nos níveis organizacional e setorial 
 
 Segunda etapa – contempla a análise da situação atual da 
organização em face da gestão estratégica que abrange: 1) a percepção do 
esforço maior de gestão da alta direção; 2) os fatores do ambiente externo; 
3) área da organização considerada prioritária; e, 4) a qualidade do 
relacionamento.  
 
 Terceira etapa – tem como objetivo reduzir o grau de incertezas, 
considera as perspectivas em face do inicio de uma nova experiência,  e 
abrange: 1) solução do problema crítico; 2) grau de envolvimento e 
comprometimento das pessoas; 3) oportunidade para o inicio do processo; 
4) entraves ao processo; e, 5) estratégias consideradas eficazes. 
(TAVARES, 2010) 

 

Ainda para o autor, os fatores que interferem no processo de gestão estratégica e 

seu tratamento são habitualmente relacionados: 1) a pessoas e grupos (resistência a 

mudanças); 2) aos componentes de apoio (ausência da pratica do aprendizado 

organizacional e falta de informação); e, 3) ao processo (alocação do tempo, falta de 

recursos, enfoque nos sintomas e não nos problemas).   

 

Um dos recursos mais utilizados na elaboração de um diagnóstico nas corporações 

é a análise de SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats). Traduzindo 

para o português do Brasil, esta técnica é conhecida FOFA (análise de pontos fortes 

e fracos, ameaças e oportunidades). Esta técnica serve de instrumento auxiliar na 

elaboração do planejamento estratégico das organizações, que foi popularizada na 

década de 1970, a partir de uma conferência sobre política de negócios em Harvard, 

(TAVARES, 2010 p.20). Ainda segundo o autor, ela contempla as relações entre as 

condições internas e externas da organização, relacionando as oportunidades e 

ameaças que surgem no ambiente externo e suas forças e fraquezas inerentes ao 

ambiente interno da empresa.  

 

Os recursos da empresa constituem seus pontos fortes e fracos. Os recursos 

encontrados no ambiente interno são: humanos (experiências, capacidades, 
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conhecimentos, habilidades);  organizacionais (sistemas e processos da empresa 

como estratégias, estrutura, cultura, etc.); físicos (instalações, equipamentos, 

tecnologia, canais, etc.), (MONTANA; CHARNOV, 2005). Segundo estes autores, as 

ameaças e as oportunidades são situações externas atuais ou futuras, não 

controláveis pela empresa, que respectivamente, se não forem eliminadas e se não 

forem adequadamente aproveitadas, podem influenciar a organização 

negativamente. 

 

Quando houver a predominância de pontos fortes ou fracos, e de oportunidades ou 

ameaças, pode-se adotar estratégias que permitam a sua sobrevivência,  

manutenção, crescimento ou desenvolvimento da organização (OLIVEIRA, 2010). A 

identificação dos pontos fortes e fracos da organização é um dos principais desafios 

dessa técnica. Assim, a principal função da análise SWOT é possibilitar o 

estabelecimento de objetivos para a organização, por meio da análise das variáveis 

incontroláveis do ambiente externo, tais como de aspectos sócio-econômicos, 

políticos, de legislação entre outros, pode-se esperar um cenário otimista ou 

pessimista.  

 

O conteúdo das informações geradas e coletadas do macroambiente, sinaliza as 

respostas a problemas futuros e pode dar origem à elaboração de cenários 

(TAVARES, 2010).  A  elaboração de cenários é uma estrutura (e estratégia) que 

permite ordenar as percepções sobre contextos futuros alternativos nos quais as 

conseqüências da decisões do presente acontecerão, (SCHWARTZ, 2003, P.15). 

 

Para Cavalcanti (2011), “cenários são histórias que dão significado a 

acontecimentos”, podem ser entendidos como a memória do futuro ou a percepção 

dos futuros no presente. Ainda de acordo com o autor, a rapidez das mudanças 

exige que os gerentes a percebam na realidade de que é preciso prever as 

ocorrências futuras do meio ao qual pertence,  à longo prazo. 

 

Em referência aos tipos de cenários Schwartz (2000), afirma que o conceito de 

cenários prospectivos passou a ser difundido após a Segunda Guerra Mundial, seu 

desenvolvimento foi baseado em métodos de planejamento militar, sendo os 

pioneiros, a Força Aérea dos Estados Unidos, que criava estratégias alternativas às 
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várias possibilidades de atuação de seus opositores. No ambiente empresarial, a 

implantação do planejamento estratégico com a utilização da técnica de cenários 

prospectivos foi idealizado por Pierre Wack, da Royal Dutch / SHELL, no início dos 

anos 1970. Seu trabalho, baseado na tese de desenvolvimentos de cenários, ajudou 

a Shell nas crises do petróleo (LITTLE, 2002), permitindo que a empresa 

transformasse uma ameaça em oportunidade para sobressair-se perante outras 

multinacionais do setor (PRESCOTT & MILLER, 2002). 

 

Para Porter (2004), o emprego de cenários é uma técnica particularmente útil em 

setores emergentes da indústria, uma vez que o principal aspecto dessas 

instituições é a incerteza. 

 

Refletindo sobre a visão de Porter (2004), identifica-se uma interação das técnicas 

de cenários prospectivos com outros instrumentos utilizados pela gestão estratégica, 

pois além de facilitar o desenvolvimento do pensamento estratégico e da definição 

das estratégias da empresa, a elaboração de cenários traz diversos benefícios à 

empresa, como: 

 

a) permitir aos administradores lidar melhor com as incertezas; 

b) possibilitar a criação das redes de troca de informações,  que também 

facilita o fluxo de informações dentro da empresa e a integração das 

diversas áreas; 

c) propiciar uma visão global atual e futura do ambiente e suas interligações; 

d) auxiliar a desenvolver a criatividade na empresa; e, 

e) promover a identificação novas oportunidades de negócios. 

 

Ainda, as organizações podem utilizar como fonte de análise dois tipos de previsão 

relacionados ao macroambiente: as projeções de tendências e os futuros 

alternativos (TAVARES, 2010 p. 159).  As projeções de tendências, denominadas de 

“cenários tendenciais”, são baseados sob perspectivas evidenciadas por meio da 

análise de informações observadas num determinado período de tempo, não alteram 

no futuro, o padrão observado no presente. Nos cenários alternativos, segundo o 

autor, poderá ocorrer a descontinuidade nas dimensões analisadas, transformando o 

padrão vigente do passado e do presente e se apresentar diferente no futuro. 
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Existe considerável literatura sobre as técnicas de elaboração de cenários. Cabe 

ressaltar que neste trabalho referiu-se à conceituação, benefícios e limitações do 

instrumento, via de regra, elencadas, nos próprios modelos de técnicas de 

elaboração de cenários. 

 

De acordo com Hitt, Ireland e Hoskisson  (2008), “a natureza fundamental da 

competição em várias indústrias do mundo está mudando”. Eles ressaltam dentre 

outras características do cenário competitivo do século XXI, que as fontes 

tradicionais de vantagens competitivas, como economias de escala e grandes 

verbas publicitárias, já não são consideradas tão eficazes, e que o pensamento 

administrativo tradicional dificilmente trará vantagem competitiva às empresas. 

 

Neste contexto, Hitt, Ireland e Hoskisson  (2008),  apresentam o conceito de 

administração estratégica como sendo “..um conjunto de compromissos, decisões e 

ações necessários para que a empresa obtenha vantagem competitiva e retorno 

acima da média”. Pode-se acompanhar pela figura 1,  como os autores dispõe o 

processo de administração estratégica que ilustra as etapas e análise que as 

empresas devem executar para obter competitividade estratégica. 
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Figura 1 – O processo de administração estratégica 

Fonte: Hitt, Ireland e Hoskisson  (2008, p. 5) 

 

De acordo com estes autores, o processo de gestão estratégica tem início com a 

análise do ambiente externo, onde serão identificadas as oportunidade e ameaças. 

Para os autores quatro fases compõem a análise do ambiente externo que são: o 

escaneamento, o monitoramento, a previsão e a avaliação.  

 

A análise do ambiente interno requer que as pessoas avaliem o portfólio de recursos 

disponíveis na empresa e os recursos e capacitações heterogêneas criados pelos 

gerentes, nesta fase, as decisões podem ser afetadas pela incerteza, complexidade 

e conflitos intra-organizacionais. A análise da cadeia de valor dos recursos e 

competências é utilizada para avaliar seu potencial competitivo. 

 

Esta etapa possibilita à organização a criar e a  estabelecer sua visão e missão e 

então, permite de forma melhor orientada a formulação e implementação da 

estratégia.  Observa-se na figura 1, que a formulação da estratégia passa pelas 

seguintes etapas de estudo e análise: 1) estratégia no nível de negócio – a empresa 

pode escolher entre as estratégias de liderança em custos, diferenciação, liderança 
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em custos focalizada, diferenciação focada e integrada de liderança em 

custo/diferenciação; 2) rivalidade e dinâmica competitivas (análise das ações 

competitivas entre os concorrentes); 3) estratégia no nível corporativo – permite ser 

mais diversificada e criar valor; 4) estratégia de aquisição e reestruturação – as 

empresas utilizam para diminuir custos, aumentar poder de mercado, tornar-se mais 

diversificada, melhorar seu aprendizado, entre outros; 5) estratégia internacional – o 

executivo pode escolher entre a estratégia multilocal, global ou transnacional; e, 6) 

estratégias de cooperação – entre elas estão as de cooperação a nível de negócios 

e de cooperação  internacional. 

 

Para os autores, a implementação da estratégia apresenta as seguintes etapas: 1) 

governança corporativa – análise da relação entre as partes interessadas da 

organização; 2) estruturas organizacionais e controles organizacionais – estes 

especificam e orientam a utilização da estratégia; 3) liderança estratégica – 

considerada pelos autores como um pré-requisito para o bom uso da gestão 

estratégica; e, 4) empreendedorismo estratégico – utilização de ações 

empreendedoras sob a perspectiva estratégica. 

 

Portanto, conforme Hitt, Ireland e Hoskisson  (2008), as etapas acima descritas 

proporcionam à empresa criar/ alcançar a competitividade estratégica e retornos 

acima da média. Para eles, as informações geradas na execução desse processo, 

irão realimentar o processo de administração estratégica possibilitando o 

acompanhamento dos resultados, provocando novas ações e novas informações 

estratégicas e o ciclo se repete conforme a necessidade ou a exigência para 

adequação do cenário ou contexto que se apresenta. 

 

Considerando que, em relação a administração e gestão estratégica existem várias 

e diferentes abordagens, e que as organizações devem ter consciência do modelo 

que mais se adapte à sua constituição, apresenta-se na figura 2,  outro modelo 

interessante e mais simplificado de gestão estratégica, elaborado por Tavares 

(2010). 
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Figura 2: Etapas do processo de gestão estratégica, segundo Tavares 

 
Fonte: Tavares (2010, p. 62) 

 

O quadro 1, apresenta o resumo das atividades e o que se espera de cada uma das 

etapas do modelo de gestão estratégica apresentado por Tavares (2010). 
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Quadro 1: Resumo das atividades e resultantes das etapas do processo de gestão, por 
Tavares 

Etapa/ Atividades  Objetivos e/ou Resultantes da etapa 

1ª. Etapa – Delimitação  do negócio, 

formulação da visão, da missão e do 

inventário das competências 

distintivas 

Consiste em refletir sobre os espaços de negócio que a 

organização quer ocupar, onde ela está e aonde quer chegar. 

2ª. Etapa – Análise  macroambiental Identificar os aspectos positivos, que relacionam-se às 

oportunidade e os negativos, que se referem às ameaças. 

3ª. Etapa – Análise  dos públicos 

relevantes, do ambiente competitivo 

e dos tipos de relacionamentos da 

organização 

Resultam em ações para promover a competitividade da 

organização no mercado. 

4ª Etapa – Análise  do ambiente 

interno 

Proporciona o estabelecimento de seu nível de adequação face às 

oportunidades e ameaças ambientais, bem como de suas 

potencialidades e fragilidades. 

5ª. Etapa – Estabelecimento  de dos 

valores e políticas 

Explicitam as crenças bem como explicitam e sistematizam as 

regras que orientaram seu processo decisório em face da adoção 

de estratégias. 

6ª. Etapa – Formulação  e 

implementação da estratégia 

Estabelece os cursos de ação mais apropriados ao cumprimento 

da visão da organização. 

7ª. Etapa – Definição  de objetivos Traduz a estratégia em objetivos facilitando o estabelecimento de 

alvos para cada área possibilitando o cumprimento de sua missão. 

8ª. Etapa – Elaboração  do 

orçamento 

Estabelecimento dos recursos financeiros; contribui para a 

manutenção da existência da organização a Longo Prazo. 

9ª. Etapa – Definição  de parâmetros 

de avaliação e controle 

Estabelecimento dos indicadores de desempenho, possibilitando 

as ações corretivas necessárias ou cursos de ações alternativos. 

10ª. Etapa – Formulação  de um 

sistema de gerenciamento e 

responsabilidades 

Consiste em atribuir responsabilidade a todos os níveis envolvidos 

para a implantação do processo de Gestão Estratégica. 

11ª. Etapa – Implantação  Consiste em colocar em prática as ações planejadas para 

possibilitar o cumprimento dos objetivos organizacionais. 

Fonte: A partir de Tavares (2010) 

 

Considerando o processo de gestão estratégica, seu momento mais delicado refere-

se à formulação da estratégia. Segundo Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) os 

modelos de formulação são compostos de estratégias que apresentam as seguintes 

características: (a) as estratégias pretendidas, as quais são definidas em função do 

objetivo organizacional; (b) as estratégias deliberadas, que pressupõe um processo 



30 

 

formal, racional e linear;  (c) as estratégias não-realizadas em função dos obstáculos 

existentes ao longo do processo de implementação; e  (d) as estratégias 

emergentes, que podem resultar de um conjunto de pequenas ações isoladas, de 

baixo para cima, convergindo para o padrão adotado pela organização.  

 

Mas, conceituar, entender e obter um consenso sobre o  termo estratégia é algo que 

há muito vem sendo discutido por autores e estudiosos sobre o assunto. Neste 

contexto, existem vários entendimentos possíveis sobre o que significa a estratégia 

no ambiente organizacional. Assim sendo, diferentes pesquisadores, como Andrews 

(1991), Mintzberg (1991), Porter (1996), entre outros, destacaram nas últimas 

décadas, diferentes elementos da estratégia.  

 

Neste contexto, segundo Andrews (1991), a estratégia é como um modelo de 

decisão, influenciado pela cultura e valores, que pode ser incorporado pela empresa 

quando mostrasse ser confiável, enquanto para HENDERSON (1998), a estratégia 

deve aumentar o escopo da vantagem competitiva da organização, através da 

análise dos concorrentes. De acordo com PORTER (1996) ela privilegia o 

posicionamento estratégico e MINTZBERG (1991) neste caso, analisa esta 

característica como sendo apenas outro P nos cinco por ele identificados. 

 

Desse modo, cabe referência à polêmica entre  Ansoff e Mintzberg,  que se  inicia 

com a publicação de um artigo, no qual  Mintzberg (1990) mencionava a intenção de 

"reconsiderar as premissas básicas da administração estratégica”  e ataca 

fortemente a escola do design.  No ano seguinte Ansoff responde em 1991 

afirmando literalmente que Mintzberg jogara a escola do design na lata do lixo e que 

ele, Ansoff, tinha décadas de resultados práticos e positivos na aplicação de suas 

prescrições. Posteriormente, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000), posiciona Ansoff 

não na escola do design, mas na escola do planejamento.  Sob a perspectiva de 

Ansoff (1965) a estratégia é um processo de planejamento seguido de sua 

implementação, enquanto para Mintzberg (1973) argumenta que a estratégia não 

pode ser definida em termos estáticos, pois forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças são relativas no tempo.  
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Embora cada um dos autores citados tenha contribuído de modo valioso, 

possibilitando senão o entendimento, mas antes para a reflexão e uso, na prática 

organizacional quanto ao termo e ao processo de estratégia, a combinação criteriosa 

delas com a situação do ambiente e as características da organização é um ponto 

importante para o crescimento, manutenção e sobrevivência da organização. 

 

Enfim, um entendimento acertado do papel e importância do processo de gestão 

estratégica e de um projeto de  planejamento estratégico empresarial, sendo ele 

eficiente e que em seus aspectos positivos atinja toda a organização, certamente 

possibilita uma administração forte por parte de seus gestores.  

 

E ainda, cabe aqui, esclarecer de forma a não haver falsas expectativas quanto a 

seus resultados, que os instrumentos ora referenciados de coleta e análise das 

informações para a implantação de quaisquer metodologias, seja de administração 

estratégica ou de planejamento estratégico, como a  análise  SWOT e a elaboração 

de cenários apresentam benefícios em sua utilização e também limitações, não 

sendo nenhuma delas possível de ser considerada a melhor. O sucesso na 

implantação desses instrumentos depende das condições ambientais e estruturais 

de cada empresa.  

 

Ainda neste contexto, o modelo das cinco forças competitivas, concebido por Porter 

(1980) permite a identificação e atribuição causal das principais forças que atuam no 

ambiente competitivo de cada empresa ou organização. Desenvolvida e concluída 

essa análise, a empresa pode identificar suas forças e fraquezas frente a indústria e 

se posicionar estrategicamente (tomar decisões) de forma a se defender das forças 

identificadas. Assim, a  figura 3 apresenta o modelo das cinco forças identificadas 

por Porter (1980). 
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Figura 3: Modelo das cinco forças, de Porter. 

 
Fonte: Porter (1980) 

 

Para Porter, o modelo das cinco forças é determinante para se medir a 

competitividade. É constituído pelos seguintes critérios:  

 

1) poder de barganha dos fornecedores que e manifesta na capacidade dos 

mesmos de elevar os preços ou reduzir a qualidade dos bens ou serviços 

fornecidos;  

 

2) poder de barganha dos clientes podendo influenciar as decisões da 

industria, pois podem pressionar os preços para baixo;  

 

3) ameaça de produtos substitutos e rivalidade entre competidores, que leva 

as indústrias à inovação na busca da melhor relação desempenho/preço 

dos produtos substitutos; 

 

4) ameaça de novos entrantes, normalmente chegam fortemente 

capitalizados e dispostos a conquista alguma parcela do mercado; e  

 

5)  rivalidade entre os concorrentes que se justifica pela disputa por posição 

no mercado. 
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Embora este modelo seja amplamente conhecido, é focado no ambiente institucional 

da indústria, não considerando as variáveis tecnológicas, políticas, culturais, entre 

outras, que são fundamentais para a aplicação do planejamento estratégico.                                                                                                                              

 

Frequentemente, novas técnicas de gestão vem surgindo com o propósito de 

atender às demandas dos clientes, acionistas, gestores e sociedade. Até a década 

de 1980, os sistemas de gestão das organizações baseavam-se em indicadores 

financeiros e contábeis, pois estavam associados aos ativos tangíveis da 

organização.  

 

No inicio da década de 1990, KPMG Consulting Inc. (empresa do ramo de 

consultoria de negócios e de integração de sistemas) elaborou um sistema para 

medição de desempenho na organização do futuro (“Measuring Performance in the 

Organization of the Future”), um estudo baseado na hipótese de que as abordagens 

de avaliação da performance, baseadas em indicadores financeiros, não 

conseguiam expressar com exatidão a criação de valor nas Organizações. Em 

meados de 1992, surge o “Balanced Scorecard”- Registro Balanceado - (BSC) de 

Robert Kaplan e David Norton, como um “conjunto de indicadores que proporciona 

aos gerentes uma visão rápida, embora abrangente, de toda a empresa. 

 

A formulação inicial do BSC apresenta a estratégia da empresa distribuída em 

quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e 

crescimento. Este sistema permite  à empresa integrar seu planejamento estratégico 

ao processo anual de orçamento, fazendo o monitoramento e ajustes na 

implementação da estratégia e, se necessário, efetuar importantes mudanças na 

própria estratégia (NORTON;  KAPLAN, 1997). 

 

A figura 4, apresenta as quatro perspectivas do balanced scorecard, que de acordo 

com os autores, fornecem um modelo amplo dos objetivos, indicadores e metas que 

possibilitam aos administradores um guia dos principais aspectos do negócio. 
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Figura 4: As quatro perspectivas do BSC 

 

Fonte: Adaptado de KAPLAN; NORTON; (1997, p. 10). 

 

As perspectivas apresentadas na figura, são as bases para a geração de valor para 

a organização, porém, pelo simples fato de existirem, não garante que a adoção do 

Balanced Scorecard como instrumento de gestão estratégica, proporcione o 

resultado esperado. 

 

Para que a adoção do BSC seja eficiente  e eficaz,  deve-se seguir as relações de 

causa e efeito e procurar a sinergia entre elas. Também deve-se estabelecer os 

vetores de desempenho e estes devem estar vinculados a alguma recompensa aos 

que atingem ou ultrapassem os índices desejados. Ainda, deve estar relacionado às 

expectativas financeiras da empresa.  

 

Por estar referenciado amplamente na literatura referente à Gestão Estratégica, 

pode-se perceber que o Balanced Scorecard tem se mostrado uma das mais atuais 

ferramentas para a análise global dos recursos da empresa, embora, seus próprios 

criadores, Kaplan e Norton (2001), apontem possíveis causas para o insucesso na 

implantação do BSC, quais sejam: 
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a) falta de comprometimento da alta administração; 

b) envolvimento de poucas pessoas;  

c) encastelamento do scorecard no topo (estrutura topdown);  

d) processos de desenvolvimento muito longos;  

e) tratamento do BSC como projeto de área de sistemas;  

f) contratação de consultores inexperientes; e  

g) implantação do BSC apenas para fins de remuneração  

 

Apesar dos riscos de sua adoção e utilização, o BSC é um instrumento muito 

utilizado na implementação e gestão de estratégias, que possibilita por meio de 

acompanhamento de objetivos e metas estratégicas, gerenciar os resultados da 

estratégia, tornando-a passível de ser executada quando dada a sua concepção. De 

acordo com Kaplan e Norton (2004), a ligação entre a estratégia corporativa definida 

e o BSC, que fará seu acompanhamento, ocorre por meio de um Mapa Estratégico.  

 

Os autores do modelo, definem o mapa estratégico como uma arquitetura genérica 

para a descrição da estratégia de maneira coesiva, integrada e sistemática. Assim, o 

mapa estratégico possibilita organizar em relações de causa e efeito, os objetivos 

estratégicos de forma hierarquizada, expondo de forma visualmente clara em um 

mapa, quais objetivos precisam ser alcançados primeiro e quais contribuirão para 

atingir outros objetivos que estão acima dele. 

 

Este conceito de mapa estratégico, é caracterizado pelo propósito de comunicar em 

uma única página a estratégia definida pela alta direção da empresa capaz de ser 

entendida pelos seus colaboradores. Desse modo, o mapa estratégico constitui um 

componente importante para o sucesso e funcionamento do BSC e da estratégia 

corporativa. Para Beber, Ribeiro e Neto (2006), quando as relações de causa e 

efeito são mal estabelecidas, pode também, além das possíveis causas de 

insucesso citadas por seus autores (Kaplan e Norton), levar ao insucesso a 

implementação do BSC na organização. 

 



36 

 

O mapa estratégico, é portanto, a representação visual da estratégia, objetivando 

mostrar de uma forma simples, como os objetivos, separados em cada perspectiva 

do BSC, se relacionam para descrever a estratégia. Para Kaplan e Norton, por 

intermédio da construção de um mapa estratégico e da definição de um conjunto de 

indicadores divididos em quatro dimensões (financeira, clientes, processos internos 

e aprendizado e crescimento), é possível estabelecer um sistema capaz de 

disseminar a estratégia por toda a organização e promover o controle da ação 

executada. 

 

Para finalizar, é sabido que, em razão das diversas metodologias e instrumentos 

encontrados em uma vasta bibliografia pertinente ao tema, poder-se-ia apresentar 

outros conceitos e elementos relacionados ao processo de gestão estratégica e que 

corroborariam efetivamente para enriquecer este trabalho. 

 

Considerando todos os elementos e instrumentos ora apresentados pertinentes ao 

processo de gestão estratégica e às variações encontradas nas metodologias 

apresentadas, Tavares (2010), afirma que deve-se considerar na implantação da 

gestão estratégica, as características próprias de cada organização. Segundo autor, 

as primeiras ações dos gestores devem ser no sentido de comunicar seu processo 

tornando-o conhecido por todos os membros da empresa para que suas ações 

sejam orientadas de forma a torná-lo bem sucedido. Assim, é imprescindível 

promover a interação entre as pessoas e os recursos da organização, isto viabilizará 

sua implantação e, consequentemente, seu sucesso. 

 

Para que uma empresa seja bem sucedida na implementação de uma gestão 

estratégica (COSTA, 2010), apresenta dez fatores-chave de sucesso, que segundo 

ele devem estar presentes  neste processo. São eles: 

 

1. convicção generalizada de que “mudar é uma questão de sobrevivência”.; 

2. compromisso efetivo da alta direção da instituição com as mudanças; 

3. disposição de todos para priorizar o assunto; 

4. persistência, apesar das resistências, mas flexibilidade para adaptações de 

curso; 

5. comunicação clara e divulgação eficaz; 
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6. facilitador capacitado, disponível, motivado e comprometido; 

7. comprometimento dos envolvidos na implementação: gerentes e funcionários; 

8. disposição real para mudar, custe o que custar; 

9. acompanhamento implacável”do andamento do plano de implantação; 

10. metodologia adequada e aconselhamento externo. 

 

Ainda de acordo com o autor, estes fatores-chave podem não ser uma garantia 

absoluta de sucesso, mas aumenta sua probabilidade. Para ele a gestão estratégica 

é um processo que tem apenas “...um começo, mas não tem fim”, pois está ligado 

ao crescimento, desenvolvimento e com a própria sobrevivência da organização. 

 

Deve-se observar ainda, que o paradigma contemporâneo da administração 

estratégica envolve um preceito central de que toda a gestão deve ser estratégica 

(QUINTELLA; CABRAL, 2007). Ou seja, de que todas as atividades empresariais 

devem ser conduzidas de forma a estar sincronizadas às estratégias competitivas e 

corporativas de cada organização, caracterizando, assim, especificamente, de 

acordo com as áreas funcionais, assim de acordo com cada área nela existente. 

 

2.2 Planejamento  

 

O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de 

processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação 

viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em função dos 

objetivos empresariais que facilitarão a tomada de decisão no futuro de modo mais 

rápido, coerente, eficiente e eficaz (VIANA, 2005). 

 

Ainda segundo o autor, a atividade de planejamento é complexa em decorrência de 

sua própria natureza, por ser a de um processo continuo de pensamento sobre o 

futuro, desenvolvido mediante a determinação de estados futuros desejados e a 

avaliação de cursos de ação alternativos a serem seguidos para que tais estados 

sejam alcançados.   
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Para Drucker (1977), o planejamento estratégico é definido como processo contínuo, 

sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de maneira a promover uma 

tomada de decisão que minimizem os riscos. 

 

Segundo Kotler (1992 p. 63), “planejamento estratégico é definido como o processo 

gerencial de desenvolver e manter um equilíbrio entre os objetivos e recursos da 

empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”. O objetivo do planejamento 

estratégico é orientar e reorientar as organizações a mensurar e dimensionar suas 

ações de modo que gere lucros e crescimento satisfatórios.  

 

De acordo com Drucker (1977), o planejamento estratégico pode ser definido como 

um processo contínuo, sistemático, organizado e capaz de prever o futuro, de 

maneira a promover uma tomada de decisão que minimizem os riscos. 

 

Outro conceito define o planejamento estratégico “como um processo administrativo 

para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao 

otimizado grau de fatores externos – não controláveis – e atuando de forma 

inovadora e diferenciada” (OLIVEIRA, 2007). E, conforme Rezende (2005), o 

planejamento estratégico é parte das funções da administração, e é completado 

pelas funções administrativas de organização, direção e controle. Estas funções 

devem estar interligadas em um ciclo retroalimentado.  

 

O planejamento estratégico também envolve o conceito de administração 

estratégica, pensamento estratégico, modelagem de negócios privados ou de 

atividades públicas, inovação, inteligência competitiva e inteligência organizacional 

(REZENDE, 2005), temas estes que não serão abordados neste trabalho. 

 

Existe certa dificuldade, quando da conceituação da função do planejamento nas 

empresas, de estabelecer sua real amplitude e abrangência. Para tanto, Steiner 

(1996, p.12) estabelece as cinco dimensões do planejamento, cujos aspectos 

básicos são apresentados da seguinte maneira: 1) a primeira dimensão do 

planejamento corresponde ao assunto abordado, que pode ser produção, pesquisa, 

novos produtos, finanças, marketing, instalações, recursos humanos etc.; 2) a 

segunda dimensão corresponde aos elementos do planejamento, entre os quais 
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podem ser citados propósitos, objetivos, estratégias, políticas, programas, 

orçamentos, normas e procedimentos, entre outros; 3) a terceira dimensão 

corresponde à dimensão de tempo do planejamento, que pode ser, por exemplo, de 

longo, médio ou curto prazo; 4) a quarta dimensão corresponde às unidades 

organizacionais onde o planejamento é elaborado, e, nesse caso, pode-se ter 

planejamento corporativo, de unidades estratégicas de negócios, de subsidiárias, de 

grupos funcionais, de divisões, de departamentos, de produtos etc.; e, 5) a quinta 

dimensão corresponde às características do planejamento que podem ser 

representadas por complexidade ou simplicidade, qualidade ou quantidade; 

planejamento estratégico ou tático, confidencial ou público, formal ou informal, 

econômico ou caro. 

 

2.2.1 Partes do Planejamento 

 

O planejamento é um processo contínuo que envolve um conjunto complexo de 

decisões inter-relacionadas que podem ser estabelecidas separadas de formas 

diferentes (ACKOFF, 1974, P.4, apud OLIVEIRA, 2007, p. 10): 

 

a) Planejamento dos Fins: especificação do estado futuro desejado, ou 
seja, a visão, a missão, os propósitos, os objetivos, os objetivos setoriais, os 
desafios e as metas. 
 
b) Planejamento dos meios: Proposição de caminhos para a empresa 
chegar ao estado futuro desejado. Escolha da macroestratégia, 
macropolíticas, estratégias, políticas, procedimentos e processos. 
 
c) Planejamento organizacional: esquematização dos requisitos 
organizacionais para poder realizar os meios propostos.  
 
d) Planejamento dos recursos: dimensionamento de recursos 
humanos e materiais, determinação da origem e aplicação de recursos 
financeiros. Estabelecimento de programas, projetos e planos de ações 
necessários ao alcance do futuro desejado. 

 
e) Planejamento da implantação e do controle: Corresponde à 
atividade de planejar o gerenciamento da implantação do empreendimento. 

 

2.2.2 Tipos  e níveis de Planejamento 

 

Podem-se distinguir três tipos de planejamento: O Planejamento estratégico, tático e 

operacional, demonstrado na figura 5. 
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Figura 5: Tipos de planejamento 

 

Fonte: Oliveira (2007) 

 

O planejamento estratégico refere-se ao estabelecimento de um conjunto de 

medidas e ações a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro 

tende a ser diferente do passado.  Assim, a empresa tem condições e meios de agir 

sobre as variáveis e fatores, de modo que possa exercer alguma influência no futuro 

da organização, (CASTRO, 2012 P.10). 

 

O planejamento tático, segundo Chiavenato (2004), abrange apenas uma parte da 

organização, podendo ser um departamento ou uma divisão. É correlacionado às 

áreas de finanças, pessoal, produção, contabilidade. Assim, percebe-se que o 

planejamento tático é elaborado no nivel gerencial. Sua duração é de médio prazo. 

Este tipo de planejamento pode ser considerado o elo de ligação entre o 

planejamento estratégico e o planejamento operacional nas organizações. 

 

O planejamento operacional é voltado às operações organizacionais, tem caráter 

rotineiro e prima pela otimização dos resultados, de acordo com os procedimentos 

determinados pela organização, é de curto prazo (CHIAVENATO, 2004). Para  

Pontes (1999), é neste nível de planejamento que se implanta o plano de ação 

organizacional, definido no nível tático, com o apoio dos recursos humanos, recursos 

financeiros e recursos fisicos disponiveis, com o objetivo de obter uma otmização da 

relação custo/beneficio para a organização. 

quantitativosNÍVEL 

NÍVEL TÁTICO 

NÍVEL OPERACIONAL 
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2.3 Planejamento estratégico: contextualização, evolução e definição  

 

A década de 1970 foi o período que formalizou o planejamento estratégico. O 

modelo básico apresentado era constituído pela Análise de SWOT que consagrou o 

que Henry Mintzberg chamaria, posteriormente de Escola do Design  (CAVALCANTI, 

2011). Este entendimento, propõe a formulação da estratégia como um processo de 

concepção, buscando adequar as capacidades internas da organização às 

possibilidades externas (MINTZBERG; AHLSTRAND E LAMPEL, 1998 p. 28). 

 

Para Cavalcanti (2011), o referido modelo compara-se a uma camisa-de-força para o 

desenvolvimento do planejamento estratégico, pois constitui de uma série de etapas, 

com estágios seqüenciais formado por uma cadeia de subestratégias, sendo 

caracterizado por Steiner (1979) que afirmou que: “todas as estratégias precisavam 

ser divididas em subestratégias para o sucesso da implantação”.  

 

Em meados da década de 1960 Ansoff, em sua obra Corporate strategy, apresentou 

um esquema formal, complexo e rígido para a formulação da estratégia. Este 

período que antecedeu a década de 1980 foi marcado pelo aparecimento de 

conceitos simples, mas nem sempre fáceis de ser implementados, como: a matriz de 

crescimento e de participação no mercado, a curva de experiência, as UEN´s, - 

unidades estratégicas de negócios - , a matriz de atratividade do mercado e posição 

competitiva e análise de SWOT  (TAVARES, 2010). 

 

O formalismo e rigidez, foram alterados, quando na década de 1980, as empresas 

tiveram de enfrentar uma expansão no mercado e crescente concorrência, surgindo 

neste contexto, o conceito de vantagem competitiva de Porter, que baseava-se no 

conceito das três estratégias genéricas de custo, diferenciação e foco, 

(CAVALCANTI, 2011 p.12 e p.19).  

 

Até meados da década de 1980, de acordo com Cavalcanti (2011), o pensamento 

estratégico era vivenciado por instrumentos prescritivos. A partir de 1985 com o 

conceito das cadeias de valor de Porter, os instrumentos descritivos passam a 

apoiar a reestruturação das empresas. 
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Se os próprios instrumentos estabelecidos anteriormente geravam dificuldades em 

sua implementação, no contexto atual, uma das grandes dificuldades das empresas 

é o entendimento do conceito da função do planejamento estratégico, em especial 

sua real amplitude e abrangência, Drucker (1977), em seu livro Introdução a 

Administração, guarda em um de seus capítulos um espaço para o tema em questão 

e, antes mesmo de definir o que é planejamento estratégico, ele define o que não é 

planejamento estratégico.  

 

O planejamento estratégico é apresentado por Tavares (2010, p.8), no modelo 

adaptado de Gluck et al (1981) como a etapa que antecede a gestão estratégica, 

possibilitando assim refletir sobre seu processo de evolução. Esta percepção do 

autor é apresentada na figura 6, onde pode-se perceber como estes conceitos se 

interligam. 

  

Figura 6:. Evolução da Gestão Estratégica 

 
Fonte: Adaptado de Gluck et al.(1981). 

 

Percebe-se que, de acordo com Tavares (2010), o planejamento estratégico tem por 

objetivo a formulação da estratégia e a gestão estratégica busca a integração da 

estratégia com a organização, considerando seus processos e recursos. Neste 
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contexto, são elementos complementares do processo de planejamento e 

gerenciamento organizacional.  

 

Por se tratar de um instrumento que possibilita uma visão organizacional mais 

completa, ao mesmo tempo em que a torna a gestão mais transparente quanto aos 

acontecimentos ligados à empresa, de acordo com  Müller (2003, p. 39) pode-se 

citar como principais vantagens do planejamento estratégico:  

 

 Visão de conjunto – aprofunda o conhecimento sobre a organização, 
mercado/clientes, concorrentes, parceiros e fornecedores;  

 Agiliza e fundamenta decisões – criar um consenso natural entre os 
líderes empresariais sobre o que é importante;  

 Direção única para todos – alinha os esforços de todos para o 
atendimento de objetivos comuns;  

 Melhor capacidade de adaptação – facilita a reestruturação 
organizacional frente ás mudanças do ambiente;  

 Otimiza alocação e recursos – alicerça o orçamento da organização;  
 Reforça a motivação;  
 Estabelece o contexto para planos funcionais;  
 Melhora o controle;  
 Sistematiza ciclos de melhoria contínua na organização. (MÜLLER, 

2003, P.39)  

 

É oportuno salientar, que o processo de planejamento estratégico é bastante 

subjetivo, dependendo de fatores e variáveis internos e externos para que se 

obtenha êxito em sua implantação. Assim, um dos fatores críticos de sucesso e um 

dos momentos mais importantes em seu processo de implantação é a elaboração e 

a implementação da estratégia, tarefa esta, normalmente sob a incumbência do 

gestor. Segundo Thompson Jr e Stricland III (2004), “uma boa estratégia e uma boa 

execução da estratégia são os sinais mais confiáveis de uma boa gerência”, o que 

conduz ao cumprimento dos propósitos do PE e da organização. 

 

No entanto, apenas uma boa estratégia combinada com uma boa execução não 

garante que a empresa não esteja exposta aos riscos inerentes à contextos e 

situações adversas do ambiente externo, podendo ter um desempenho tanto 

positivo, e até acima da expectativa inicial, quanto negativo. Desse modo, é 

necessário um esforço contínuo por vários anos, e o planejamento estratégico deve 

ser flexível permitindo intervenções para capacitar à empresa adaptar-se à novas 

condições. Em empresas de grande porte e com elevado grau de diversificação, 
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segundo Thompson Jr e Stricland III (2004), existem quatro níveis distintos de 

gerentes de estratégia, como segue: 

 

1) Nível 1 – diretor executivo – com autoridade para tomar decisões estratégicas 

que afetam o negócio; 

 

2) Nivel 2 – gerentes com responsabilidade de lucros e perdas; 

 

3) Nível 3 – gerentes de áreas funcionais – apoiadores da estratégia geral da 

unidade de negócios com estratégias de sua própria área; e,  

4) Nivel 4 – Gerentes  de unidades operacionais maiores. 

 

Nas pequenas empresas, as estratégias podem ser elaboradas e implementadas 

pelo empresário, sócios ou parceiros em razão de sua escala de produção e 

complexidade ser menores. 

 

De acordo com Oliveira (2009), o planejamento estratégico proporciona à empresa, 

conhecer e utilizar melhor seus pontos fortes,  conhecer e eliminar ou adequar seus 

pontos fracos,  conhecer e usufruir as oportunidades externas e conhecer e evitar as 

ameaças. 

 

Para isso, é necessário que a empresa tenha um plano de trabalho, com as 

premissas básicas a serem consideradas no Planejamento Estratégico, as 

expectativas, os meios para se alcançar os resultados, bem como e onde alocar os 

recursos necessários para alcançar seus objetivos. 

 

2.4 Metodologias de implantação do planejamento estratégico 

 

A partir da tomada de decisão sobre a utilização do planejamento estratégico como 

ferramenta de gestão, deve-se sensibilizar a equipe que participará do processo de 

elaboração e de implantação (COSTA, 2010). Para o autor, a sensibilização e a 

motivação, para o uso desta estrutura exige que o seu conceito e seu processo de 

implantação, tornem-se público e entendido pela equipe, também é preciso 



45 

 

esclarecimentos quanto à sua necessidade, suas vantagens e o papel de cada um 

dos envolvidos.  

 

Os métodos de implantação do planejamento estratégico apresentam pequenas 

variações de conceitos, etapas, abrangência e outros aspectos, o que se deve 

realmente ser considerar em seu processo de implantação é a forma como esta 

metodologia vai ser aplicada na empresa (TERENCE; ESCRIVÃO, 2001). Para os 

autores, a etapa de preparação, apresentada por Almeida (1994), a etapa de 

avaliação da necessidade do planejamento estratégico e, a possibilidade de elaborá-

lo, apresentada por Fischmann (1987), deve ser realizada, buscando conscientizar e 

preparar o empresário para o processo. Assim, a primeira atividade para a 

elaboração do planejamento estratégico, em uma empresa, é a conscientização da 

necessidade de reflexão sobre a situação atual e definição dos planos futuros da 

empresa. 

 

Conforme GOLDE (1986), o processo do planejamento estratégico em uma empresa 

deve considerar as características básicas da empresa, analisar a forma pela qual 

suas características inibem o processo de planejamento e utilizar métodos de 

eliminar ou pelo menos reduzir os obstáculos ao planejamento. 

 

As fases da metodologia de elaboração e implementação do planejamento 

estratégico nas empresas são apresentadas por Oliveira (2010), obedecendo às 

seguintes fases, conforme figura 7: 
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Figura 7: Fases do Planejamento estratégico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Oliveira (2009, p. 42) 

 

 Fase I – Diagnóstico estratégico: nesta fase, estabelece-se a visão da 

empresa e valores da empresa, seguidos da análise interna e externa que 

buscam identificar os pontos fortes e fracos, as ameaças e oportunidades 

orientado sua integração. 

 

 Fase II – Missão da empresa: nesta fase apresenta-se a missão e os 

propósitos da empresa, avalia-se os cenários, define-se a postura estratégica 

da empresa, suas macroestratégias e macropolíticas. 

 

 Fase III – Instrumentos prescritivos e quantitativos:  são estabelecidos nesta 

fase os objetivos, objetivo funcional, desafios e metas, considerados os 

instrumentos prescritivos. Quanto aos instrumentos quantitativos, o autor 

considera as projeções econômico-financeiras do planejamento orçamentário 

e se estes se relacionam às necessidades para o desenvolvimento dos 

projetos, planos de ação e atividades previstas. E,  

 

 Fase IV – Controle e avaliação -  que define os estágios, o cronograma, os 

níveis de controle e por último, a revisão do planejamento estratégico. 

 

Considerando o período de pesquisa e estudo sobre o planejamento estratégico no 

âmbito empresarial, encontram-se disponibilizadas várias metodologias de sua 

 
Instrumentos 
prescritivos e 

Controle e 
avaliação 

Missão da 
empresa 

Diagnóstico 
estratégico 
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implementação, e ainda deve considerar que cada organização pode adaptar mais 

de uma metodologia de forma que o processo de planejamento seja mais adequado 

aos seus processos internos. 

 

Para a autora, as fases do  planejamento estratégico são apresentadas na figura 9, 

na seção 2.7 no marco teórico da pesquisa, onde estão detalhadas,  inicia-se com 

um estágio subjetivo ao invés de ativo/prático, com a consciência da necessidade de 

planejamento, que é relativa à percepção de motivos para ação de planejar, 

principalmente dos líderes/gerentes das empresa. 

 

Segue-se à esta percepção da necessidade, as ações de planejamento que inicia-se 

na coleta de informações para a realização da segunda fase que é o diagnóstico 

estratégico, que então possibilitará a elaboração da estratégia, com seus elementos 

prescritivos e descritivos, passando assim à fase de implementação da estratégia. 

 

O controle estratégico oferece então, subsídios informacionais dos resultados 

obtidos na execução que permitam a comparação entre o que foi prescrito nos 

cronogramas e orçamentos e o que foi efetivamente realizado. 

 

Estas comparações devem permitir uma análise mais apurada, para  que,  a 

qualquer tempo ou fase do processo de execução das atividades e tarefas exigidas 

na implementação da estratégia, dê condições adequadas para que seja realizada  a 

intervenção estratégica, muitas vezes necessárias e que possibilitará os ajustes  

para que o gestor não perca de vista os objetivos estratégicos, colocando em risco a 

estratégia. 

 

E, por fim, a revisão do planejamento estratégico, considerando o contexto  

ambiental interno e/ou externo, levando de volta à fase de consciência e 

necessidade de planejamento/ replanejamento. 

 

Cabe ressaltar que a implementação do planejamento estratégico, implica que se 

tenha amplo conhecimento da realidade da empresa, do seu modelo de gestão, dos 

seus negócios, produtos e serviços, bem como dos fatores de seu ambiente, 

principalmente interno, para que se possa optar pela melhor metodologia de sua 
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implantação. A implantação do PE, exige em razão de sua natureza “estratégica”, 

um detalhamento do que haverá de ser feito para o alcance dos objetivos propostos.  

 

De acordo com Costa (2007), todo plano necessita ter seus fundamentos 

explicitados. Ainda segundo o autor, o processo de detalhar está ligado à leitura dos 

cenários – previsível ou alternativos –, às premissas básicas do planejamento e ao 

contexto dos ambientes interno e externo no período do estabelecimento do plano. 

Para ele, uma característica do planejamento estratégico é estabelecer desafios, 

que são balizados pelos objetivos e metas.    

 

Os roteiros normalmente não variam muito em termos de especificação das 

atividades preconizadas e de seus propósitos. Este aspecto visa explicitamente a 

orientação objetiva de executivos e consultores, tanto no setor privado quanto no 

público. 

 

Em síntese, constitui uma forma de apresentação didática, para fácil compreensão e 

implementação nas organizações. Como exemplo, apresenta-se no Quadro 2, uma 

sugestão de um roteiro do plano estratégico, dividido em áreas, denominadas pelo 

autor, de grandes temas, que sintetizam a metodologia para implantação da gestão 

estratégica, (COSTA 2007).  
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Quadro 2:  Roteiro do plano estratégico 
 

Tópicos do plano estratégico 
 

Prioridade 
Cenários (s) e premissas básicas Recomendável 
Propósito 
 
Visão  
Missão e Abrangência 
Princípios e valores 
Opção estratégica 

 
 

Prioritário 
Prioritário 

Altamente Recomendável 
Eventual 

Estratégias Corporativas 
 
Diretrizes estratégicas 
Estratégias de diversificação 
Estratégias de alianças e parcerias 
Estratégias de expansão 

 
 

Prioritário 
Eventual 
Eventual 
Eventual 

Portfólio 
 
Áreas estratégicas atuais e novas 
Mapeamento do portfólio 
Estratégias para rotação do portfólio 
Estratégias competitivas para cada área estratégica 

 
 

Prioritário 
Recomendável 
Recomendável 

Prioritário 
Objetivos e metas Prioritário 
Planos de ação 
 
Para mudança no ambiente 
Para revisão e adequação do propósito 
Para capacitação competitiva 
Para capacitação corporativa 

 
 

Eventual 
Eventual 
Prioritário 

Altamente recomendável 
Programa de implantação 
 
Gestão estratégica 
Investimentos estratégicos 
Orçamento estratégico 
Cronograma de implantação 

 
 

Recomendável 
Altamente recomendável 

Recomendável 
Prioritário 

Fonte: Costa, 2007 p. 211/212. 

 

Para o autor, os itens que estão estabelecidos como prioridades devem ser, 

obrigatoriamente, considerados pelas empresas, mesmo nos casos mais simples e 

iniciais do processo de implantação de um plano estratégico. Os itens que estão 

classificados podem ser incluídos nos ciclos de revisão do documento. De acordo 

com o autor acima, estes itens são recomendados à instituições de médio e grande 

porte, em ambientes altamente turbulentos que exigem ações e acompanhamento 

mais rigorosos. 

 

2.5 Elaboração da estratégia  

 

A estratégia organizacional tem por objetivo posicionar a empresa no mercado em 

que atua. Sua elaboração depende de diversos elementos que vão desde o 
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processo de pensar estrategicamente como um mecanismo íntimo e pessoal do 

estrategista, passando por importantes elementos organizacionais, como o estágio 

atual da organização até o fazer-se perceber e atender aos apelos externos à 

empresa.  

 

Um dos momentos mais importantes no processo de se planejar estrategicamente 

uma organização é a formulação da estratégia seguida de sua implementação. 

Pode-se dizer que todo o processo de planejamento estratégico é uma importante 

etapa para preparar para o momento da escolha da estratégia. Pode-se perceber, na 

bastante ampliada literatura com ênfase nos negócios, que diversos autores 

contribuíram para sua definição e melhor entendimento do que significa a estratégia 

para uma organização. 

 

Quando abordado, o termo “estratégia” pode ser remetido a uma razão temporal, ou 

seja, que há vários momentos entre sua elaboração, execução e a avaliação, e 

consequentemente sua permanência ou evolução. Esta abordagem pode ser 

percebida com os conceitos abaixo. De acordo com os autores, no ambiente 

organizacional, estratégia constitui:  

 

a orientação e o alcance de uma organização a longo prazo, conquista 
vantagens num ambiente inconstante por meio da configuração recursos e 
competências com o intuito de atender às expectativas dos stakeholders, 
(JOHNSON; SCHOLES; WHITTINGTON, 2011). 

 

A estratégia corporativa é um processo organizacional, complexo, que de muitas 

maneiras, é inseparável da estrutura, do comportamento e da cultura da empresa 

(ANDREW, 1996; MINTZBERG. et. al., 2006), são complementados por Tavares 

(2010) ao afirmar que a formulação e implementação de estratégias organizacionais, 

vinculam-se à visão e missão da empresa e devem considerar as realidades internas 

e externas e como estas são compreendidas, levando à ações organizacionais 

diferenciadas de acordo com os níveis de compreensão. 

 

Complementando os autores acima citados, Costa (2007) afirma que além da visão 

e missão da empresa, ela ainda deve considerar seus princípios e valores, bem 

como em que área ela atua e possíveis áreas futuras. Para Andrews (1996), a 
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estratégia corporativa pode ser percebida como “um padrão de decisões de uma 

empresa, que determinam e revelam seus objetivos e propósitos que, por sua, 

produzem políticas e planos para se alcançar as metas desejadas”. O autor ainda 

afirma que, alguns elementos são determinantes para a qualidade da estratégia da 

empresa, como: os padrões que definem a imagem da companhia, o 

comprometimento com as escolhas ao longo do tempo e a interdependência do 

leque de objetivos. 

 

Figura 8: Formulação e implementação de estratégias, por Tavares 

 
Fonte: Tavares (2010, p.253) 

 

Após décadas de discussão e pesquisa sobre a estratégia, pode-se citar diversos 

tipos de estratégias que foram desenvolvidas pelas organizações, sejam conscientes 

ou adaptativas, com vistas a orientar as ações presentes para resultados futuros.  

Na figura 8, estão elencadas diversos tipos de estratégias, nas quais as estratégias 

de sobrevivência, manutenção, crescimento e desenvolvimento que são  as mais 

usuais quanto ao estágio de crescimento da empresa, segundo (TAVARES, 2010). 

Ainda de acordo com o autor, uma destas pode ser escolhida pela organização após 

confrontar a realidade externa e interna e se a avaliação for favorável quanto ao seu 

estágio e se irá proporcionar um posicionamento pretendido. 

A partir da década de 1980, surge no ambiente organizacional, as estratégias 

competitivas genéricas de PORTER, que para o autor, “são  métodos de superar os 
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concorrentes em uma industria. As estratégias genéricas apresentadas pelo autor 

são classificadas em estratégias de: 

1) Liderança no custo total – exige controle rígido do custo e despesas gerais 

2) Diferenciação – criação de algo que seja considerado único no âmbito de toda 

industria, e 

3) Enfoque – visa atender um alvo (grupo comprador) podendo utilizar  enfoque 

em baixo custo e/ou na diferenciação.  

 

Segundo Porter (1980) existe para cada estratégia genérica, os riscos inerentes à 

sua própria constituição e objetivos. De maneira geral, os riscos de seguir 

estratégias genéricas são dois: 1) a empresa pode falhar em alcançar ou sustentar a 

estratégia, e 2) que o valor da vantagem estratégica proporcionada pela estratégia 

seja desgastado com a evolução da indústria. De acordo com Tavares (2010), cada 

uma dessas estratégias requer qualificações e exigências diferentes para seu 

sucesso, o que resulta em modelos organizacionais deferentes e para que seu 

sucesso seja alcançado, elas precisam ser consistentes com as mudanças ocorridas 

no ambiente.  

Ainda neste contexto, para Oliveira (2009), existem as estratégias funcionais ligadas 

às principais áreas de atividade organizacional que são: 1) marketing; 2) produção; 

3) Recursos Humanos; 4) Finanças; etc. 

As estratégias de diversificação  podem se apresentar segundo o autor classificadas 

da seguinte maneira: 

 Diversificação horizontal – concentração de capital pela compra ou 

associação com empresa similares; 

 Diversificação vertical – produção de novos produtos ou serviços que se acha 

entre o seu mercado de matérias-primas e o consumidor final; 

 Diversificação concêntrica – diversificação da linha de produtos com 

aproveitamento da mesma tecnologia ou força de vendas; 

 Diversificação conglomerada – diversificação de negócios sem 

aproveitamento da estrutura já existente; 
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 Diversificação interna – quando a diversificação é gerada basicamente pelos 

fatores internos; e, 

 Diversificação mista – quando a empresa apresenta mais de um tipo de 

diversificação ao mesmo tempo. 

Quanto à implementação da estratégia, “...corresponde a um momento decisivo no 

processo decisório” (TAVARES, 2010). Sua implementação abrange três dimensões: 

a) Coordenação e integração dos esforços entre áreas que precisam trabalhar 

juntas para implementá-la; 

b) Comprometimento de indivíduos e grupos para realizá-la; e, 

c) Competência técnica gerencial para equacionar e resolver problemas e 

coordenar a implementação das soluções. 

Ainda de acordo com o autor, circunstancialmente pode-se dispensar a existência de 

arranjos especiais para sua implementação. 

 

2.6 Desempenho organizacional 

 

Observando historicamente a evolução das organizações, percebe-se que os 

processos de avaliação de desempenho organizacional também passaram por 

alterações significativas, com vistas ao ajuste e ao alinhamento a novos modelos de 

gestão e que estas mudanças interferiram na dinâmica de funcionamento do cenário 

empresarial.  A partir da década de 1970, iniciaram-se mudanças fundamentais no 

ambiente organizacional, influenciadas, principalmente, pelo processo de 

globalização, aumento da competitividade, concorrência em escala global, rápido 

desenvolvimento tecnológico, processos integrados com fornecedores e clientes, 

segmentação e foco nos clientes, conhecimento como fator de produção (ULRICH, 

1998; KAPLAN; NORTON, 1997). 

 

Embora reconhecendo que atingir um determinado nível de desempenho, em um 

negócio ou em uma organização humana, constitua uma atividade difícil,  faz-se 

todavia, essencial (DRUCKER, 1964, p. 224). Entretanto, a avaliação de 

desempenho das organizações, de acordo com a dinâmica que a envolve, torna-se 

uma tarefa extremamente complexa (MARTINDELL, 1950, p.267).  
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Os autores Kaplan e Norton (1997, p. 21) definem a importância da mensuração e 

avaliação do desempenho de uma organização, com a expressão: “medir é 

importante: o que não é medido não é gerenciado”. A avaliação de desempenho 

para Paleias (1992, p.114), “... pressupõe um referencial ou parâmetro para 

comparação, contra o qual o desempenho será confrontado – este parâmetro poderá 

ser expresso tanto em termos físicos ou financeiros, ou ambos.  Ainda para o autor, 

é necessário que se estabeleça um intervalo de tempo para a realização da 

avaliação de desempenho, considerando que este intervalo possibilite a 

operacionalização da  avaliação,  não sendo  necessário que as atividades sejam 

paralisadas para que ela ocorra. 

 

Considerando a utilização prática dos métodos de mensuração e avaliação de 

desempenho organizacional, Salterio e Webb (2003, p. 39) afirmam que 

aproximadamente 50% das empresas que fazem parte da relação das mil maiores 

empresas da revista Fortune utilizavam algum tipo de metodologia de mensuração 

de desempenho. Entretanto, enquanto Silk (apud DEBUSK et al., 2003, p. 217) 

considera que 60% das empresas presentes na relação da Revista Fortune 

utilizavam ou tinha a intenção de utilizar como  ferramenta o Balanced Scorecard, 

um dos métodos de avaliação de desempenho mais amplamente divulgados no 

mundo atualmente. 

 

Para Buchele (1971) devido à complexidade da administração empresarial, uma  

análise mecanicista simples com relação ao desempenho organizacional não é 

adequada, o que explica os obstáculos na obtenção de um método de avaliação de 

desempenho satisfatório e  Corrêa (1986, p. 33), por sua vez, afirma que a maioria 

dos estudos sobre a avaliação de desempenho das empresas “concentra-se em 

alguns temas ou áreas, sem preocupação com a organização global”. 

 

Uma correta avaliação do desempenho da organização, haja vista todos esses 

fatores, deve ser percebida como elemento crucial para a consecução da estratégia 

adotada. Assim, o desempenho apresentado por uma organização como um todo, 

sendo uma questão tão importante, torna-se, por si só, um elemento extremamente 
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relevante sob a ótica do administrador, apesar da dificuldade, “por parte dos líderes 

empresariais, da aplicação de tal visão holística” (KAPLAN; NORTON, 2004, p. 5).  

 

De acordo com Rummler e Brache (1994) em geral, sem uma mensuração e 

avaliação de desempenho adequadas, os gestores podem encontrar dificuldades 

para transmitir, principalmente, as expectativas desse desempenho aos 

subordinados,  saber o que realmente está acontecendo na organização, apontar e 

identificar as falhas, analisá-las e eliminá-las,  fornecer feedbacks, identificar o 

desempenho que deve ser recompensado e ter um processo decisório baseado em 

informações efetivas. Assim, a primeira dificuldade constitui-se por conseguir 

designar um sistema de avaliação que seja adequado e que considere todas as 

dimensões organizacionais.  

 

De uma forma mais evidente quanto à designação de um sistema adequado de 

avaliação, Otley (1999) sugere que existe uma dificuldade na própria identificação do 

significado do que é desempenho, que poderia ser compreendido nos seguintes 

termos: (1) representar a consecução de objetivos, em uma perspectiva interna à 

organização; ou (2) considerar diferentemente a importância dos diversos 

stakeholders; ou (3) ser considerado distinto para diferentes organizações. 

 

Os autores Rummler e Brache (1994), desenvolveram o conceito das nove variáveis 

do desempenho, como meio de facilitar seu entendimento, conforme representação  

no quadro 3 abaixo. 
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Quadro 3: As nove variáveis do desempenho 

 
As três necessidades de medição desempenho 

 
 

Níveis de 
necessidade 

 

Objetivos Projeto Gerenciamento 

 
Nivel da 

Organização 
 

Objetivos da 
organizacional 

Projeto da 
Organização 

Gerenciamento da 
organização 

 
Nivel de 
Processo 

 

Objetivos do 
processo 

Projeto do 
processo 

Gerenciamento do 
processo 

 
Nivel de 

Execução 
 

Objetivos da 
execução 

Projeto de 
execução 

Gerenciamento da 
execução 

Fonte: Adaptado de Rummler e Brache (1994) 

 

Ainda segundo Rummler e Brache (1994, p.170), faz-se necessário prover medidas 

sólidas que garantam que a empresa esteja monitorando as atividades certas, um 

sistema de medição total – interrelacionado -, e um processo de gerenciamento de 

desempenho que converta os dados fornecidos pelo sistema de medição em ação 

inteligente. 

 
A realização e o resultado da análise do seu desempenho, permite às organizações  

medir a sua capacidade de sobrevivência e continuidade em face das exigências do 

ambiente interno e externo em que estejam inseridas (TELÓ, 2001). 

 
Transpostas as barreiras da compreensão e entendimento do que é o desempenho 

organizacional, encontra-se disponíveis alguns modelos e abordagens amplamente 

estudados, que de acordo com as necessidades, especificidades e entendimento de 

cada organização, poderão ser aplicados para avaliar seu desempenho, conforme 

quadro 4, que tem o propósito de ilustrar a evolução dos diversos instrumentos de 

avaliação de desempeno organizacional. 
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Quadro 4: Abordagens da Avaliação de Desempenho 
Ano Método Autor Especificações Aplicação 
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Fonte: Petri (2004) 

 

Como anteriormente mencionado, mesmo com a designação adequada dos 

indicadores de desempenho e um bom acompanhamento, o resultado 

organizacional está fortemente ligado às pessoas e como elas entendem e 

percebem o que lhes é comunicado.  Assim, o entendimento e a percepção das 

informações e ações no ambiente organizacional, são essenciais para um bom 

desempenho empresarial. 

 

2.7 Marco Teórico da Pesquisa  

 

O crescimento acirrado da competição no ambiente empresarial, impulsiona e até 

obriga as empresas a implementar ações necessárias à sua manutenção e 

sobrevivência no mundo corporativo. O processo de mudança inicia-se com a 

percepção da necessidade de que está no momento de fazer algo diferente. Embora 

o ambiente seja significativo na percepção, o que é percebido nele depende também 

de experiências, fisiologia e capacidades construtivas do sujeito que percebe 
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(DAVIDOFF, 2001), sendo portanto, a percepção, formada por um conjunto de 

fatores, tanto externos quanto internos ao indivíduo.  

 

A percepção, de acordo com Robbins (2002), pode ser definida como o processo 

pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais, com a 

finalidade de dar sentido ao seu ambiente, corroborado por Davidoff (2001), onde 

afirma, que, embora os sentidos humanos interpretem algumas informações, a 

maioria delas é enviada ao cérebro para serem processadas. 

 

Ainda de acordo com o autor, “... a percepção pode ocorrer na ausência de 

atenção”, embora esta seja influenciada por necessidades, interesses e valores, ela 

tende a se transformar com a quantidade e o tipo de input sensorial, sendo, portanto, 

adaptativa conforme nossas expectativas, motivos, valores e emoções. Desse modo, 

esses aspectos são levados pelo indivíduo onde quer que ele esteja e em que 

situação se encontre e participam ativamente no processo de tomada de decisão e 

nos resultados delas provenientes. 

 

Neste contexto, a figura 9 apresenta as fases de elaboração e implementação do 

planejamento estratégico de acordo com esta pesquisadora, que inicia-se com um 

estágio subjetivo ao invés de ativo/prático, com a consciência da necessidade de 

planejamento, que é relativa à percepção de motivos para ação de planejar, 

principalmente dos líderes e gerentes da empresa, em razão dos objetivos e 

resultados por eles desejados. 
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Figura 9: Fases de elaboração e implementação do Planejamento Estratégico 

 

Consciência / 

necessidade de 

planejamento e 

replanejamento 

 

Diagnóstico 

estratégico 

 

Elaboração 

da 

Estratégia 

 

Implementação 

da Estratégia 

 

Controle 

Estratégico 

 

 
 

   
  

 

  

 

Revisão do 

Plano 

Estratégico 

 

  
Intervenção 

estratégica 
  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Segue-se à esta percepção da necessidade, as ações de planejamento que inicia-se 

na coleta de informações ou análise ambiental,  para a realização da segunda fase 

que é o diagnóstico estratégico, que de acordo com Oliveira (2009) corresponde à 

fase inicial do processo de planejamento estratégico e procura responder à 

pergunta: “qual a situação real da empresa quanto a seus aspectos internos e 

externos?”. 

 

Neste contexto, Tavares (2010) afirma que a análise do ambiente interno deve 

permitir a confrontação entre as atividades que a organização desempenha com as 

atividades que ela deverá desenvolver para que sua missão e visão sejam 

cumpridas. Já para Hitt, Ireland e Hoskisson  (2008 p. 71), a análise do ambiente 

interno requer uma avaliação do “portfólio  de recursos da empresa e os 

agrupamentos de recursos e capacitações heterogêneos criados pelos gerentes”, o 

que poderá criar valor organizacional por meio do desenvolvimento de competências 

essenciais que fatalmente levarão a organização à vantagem competitiva. 

 

Para completar a análise ambiental, faz-se necessária a coleta de informações que 

caracterizam o ambiente externo da organização. Muitas empresas atuam em 

ambientes externos bastante complexos, e o objetivo do ambiente externo é 

identificar as oportunidades e ameaças (HITT; IRELAND;  HOSKISSON, 2008 p. 37), 

logo, é importante a “leitura correta” do que está acontecendo com vistas a antecipar 
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as ações de prevenção para possíveis ajustes. Para estes autores, a análise do 

ambiente externo é composta por quatro componentes, que são apresentados no 

quadro 5. 

 

Quadro 5: Componentes da Análise do Ambiente Externo 
 

Componente 

 

Objetivo  

 

Escaneamento 

 

Identificar os primeiros sinais de mudanças e tendências ambientais 

 

Monitoramento 

Detectar o significado por meio da observação constante das 

mudanças e tendências ambientais 

 

Previsão 

Fazer projeções de resultados antecipados com base nas mudanças e 

tendências monitoradas 

 

Avaliação 

Determinar o momento e a importância das mudanças e tendências 

para as estratégias das empresas e a sua administração 

Fonte: Hitt, Ireland e Hoskisson  (2008 p. 37) 

 

Em decorrência à coleta de dados proveniente da análise ambiental externa  e 

identificadas as ameaças e oportunidades ambientais, é o momento de comparar 

com as informações levantadas no ambiente interno, que permitirão à empresa 

identificar suas forças e fraquezas (COSTA, 2010), e por conseguinte, ajustar suas 

ações em prol de seus objetivos. 

 

Um bom diagnóstico deve ser efetuado com informações mais atualizadas possíveis 

(OLIVEIRA, 2009),  e para Costa (2007) deve ser abrangente, meticuloso e sincero. 

Assim, o autor apresenta as sete dimensões do diagnóstico estratégico que são os 

diagnósticos: 1) da situação estratégica; 2) da prontidão estratégica; 3) da estratégia 

competitiva; 4) da estratégia do portfólio; 5) da capacitação estratégica; 6) da 

flexibilidade e da vulnerabilidade; e, 7) da vigilância estratégica. 

 

De acordo com o autor, independente da intensidade, abrangência, profundidade e 

extensão de um diagnóstico estratégico, é importante que se confeccione um 

documento que sintetize as considerações e conclusões do trabalho, mas este 

documento não deve ser um fim em si mesmo. Este, ainda ressalta que esta 

metodologia permite a construção de um documento que servirá como norteador, 
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mas é importante que cada empresa analise e se aprofunde nos itens que façam 

sentido para sua realidade.  

 

Desse modo, o esforço e cuidado despendidos na fase do diagnóstico estratégico, 

possibilitarão a elaboração da estratégia que melhor atenda aos anseios e esteja 

adequada à sua realidade organizacional. Neste contexto, Mintzberg et. al (2006 p. 

79), afirmam que a estratégia corporativa é um processo organizacional, inseparável 

da estrutura, do comportamento e da cultura da organização, e que as principais 

subatividades de sua formulação são pertinentes ao que foi descrito na fase de 

diagnóstico, que é a identificação das ameaças e oportunidades, forças e fraquezas 

da empresa.   

 

Ainda para os autores, as escolha da estratégia deve ser influenciada pelos valores 

pessoais, aspirações e ideais, bem como o que os seus gestores querem fazer é 

considerado uma escolha estratégica. Uma vez feita a escolha da melhor alternativa, 

considerando o grau de risco com relação às expectativas, inicia-se o processo de 

implementação da estratégia. 

 

Para isso, é importante que alguns instrumentos denominados por Oliveira (2009) de 

prescritivos e descritivos, que serão utilizados como guias na implementação das 

atividades exigidas pela alternativa estratégica escolhida e que deve proporcionar o 

alcance dos objetivos planejados.  

 

Os instrumentos prescritivos ainda de acordo com o autor, são confeccionados a 

partir do estabelecimento de objetivos, desafios e metas, seguido pelo 

estabelecimento das políticas, diretrizes, dos projetos e planos de ação. Os 

instrumentos quantitativos são compostos pelos cronogramas e orçamentos. A partir 

do estabelecimento do objetivo estratégico pode-se determinar a mobilização dos 

recursos para que ele seja alcançado, isto inclui, a empresa dispor de uma estrutura 

organizacional apropriada, que seus processos organizacionais como a avaliação de 

desempenho, remuneração, desenvolvimento gerencial, estejam “...voltados para o 

tipo de comportamento exigido  pelo objetivo organizacional” (MINTZBERG, et al 

2006 p. 79) 
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O controle pode ser definido como a ação necessária e determinante para assegurar 

que os objetivos sejam alcançados. A fase de controle neste modelo será designada 

de controle estratégico, por estar intrinsecamente ligado ao objetivo e à escolha 

estratégica. Esta fase oferece os subsídios informacionais dos resultados obtidos na 

execução que permitam a comparação entre o que foi prescrito nos cronogramas e 

orçamentos e o que foi efetivamente realizado. 

 

Estas comparações devem permitir uma análise mais apurada, para  que,  a 

qualquer tempo ou fase do processo de execução das atividades e tarefas exigidas 

na implementação da estratégia, dê condições adequadas para que seja realizada  a 

intervenção estratégica, muitas vezes necessária e que possibilitará os ajustes  para 

que o gestor não perca de vista os objetivos estratégicos, colocando em risco a 

estratégia. 

 

E, por fim, a revisão do planejamento estratégico, considerando o contexto  

ambiental interno ou externo, levando de volta à fase de consciência e necessidade 

de planejamento ou diretamente a um novo diagnóstico estratégico. 

 

A implantação do PE, exige em razão de sua natureza “estratégica”, um 

detalhamento do que haverá de ser feito para o alcance dos objetivos propostos. 

Cabe ressaltar que a implementação do planejamento estratégico, implica que se 

tenha amplo conhecimento da realidade da empresa, do seu modelo de gestão, dos 

seus negócios, produtos e serviços, bem como dos fatores de seu ambiente, 

principalmente interno, para que se possa optar pela melhor metodologia de sua 

implantação.  
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3 REFERENCIAL MORFOLÓGICO: CONTEXTUALIZANDO O “LOCUS” DA 
PESQUISA 
 

Este capítulo destina-se a apresentar as informações de localização da unidade de 

análise deste trabalho, bem como um breve histórico e como se encontra atualmente 

sua estrutura física, orgânica e outras informações relevantes e pertinentes à 

contextualização e identificação deste “locus”. 

 

3.1 Caracterização da Unidade de Análise 

 

A Pódium Alimentos está localizada na mesorregião Noroeste do Paraná, que 

apresenta em sua geografia 61 municípios com aproximadamente 631 mil 

habitantes. Esta região faz fronteira com os estados de São Paulo e Mato Grosso do 

Sul e é composta pelas microrregiões de Paranavaí, Cianorte e Umuarama, estas 

abrigam cerca de 6% da população paranaense. A taxa de desemprego é de 10,7%, 

a terceira menor entre as mesorregiões do estado. Isto é atribuído ao 

desenvolvimento da industria têxtil (vestuário), que inseriu a esta região como 

referencia nacional no setor de confecções. E, além deste setor, também com 

elevado grau de importância encontra-se a agropecuária, e ainda um crescimento 

considerável de na cultura de produtos direcionados à industria como a cana-de-

açúcar,  a mandioca e as aves (IPARDES, 2012). 

.  

 

Na microrregião de Paranavaí, denominada de AMUNPAR, está cerca de 41% da 

população da mesorregião noroeste, o que representa aproximadamente 263 mil 

habitantes espalhados em seus 29 municípios.  O município de Paranavaí conta 

com uma população aproximada de 81 mil habitantes, e sua econômica vem de 

fontes muito diversificadas, que além da pecuária, compreendida pela maioria sendo 

galináceos, seguido de bovinos e ovinos, tem produção e influência considerável na 

geração de renda do município, a mandioca e a cana-de-açúcar como principais 

produtos produzidos, e ainda conta-se como fonte de renda a produção de laranja, 

mamona, borracha, milho, abacaxi, e em menor escala,  café e amendoim 

(IPARDES, 2012). 
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A empresa é associada à ABAM (2010) – Associação Brasileira do Produtores de 

Amido de Mandioca, com o objetivo de desenvolver a atividade econômica, 

promover o espírito de cooperação e união das empresas produtoras de amido de 

mandioca no Brasil, da qual o diretor da empresa Sr. Ivo Pierin foi presidente por 

duas gestões. 

 

De acordo com ABAM, a produção de fécula de mandioca no ano de 2010, o Paraná 

ocupa o primeiro lugar em produção, seguido com uma considerável diferença pelos 

estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, fechando os três maiores produtores 

de fécula no país. Mais informações são apresentadas no gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Produção de fécula no Brasil em 2010 

 
Fonte: CEPEA/ABAM (2010) 

 

Ainda segundo a ABAM (2010), o quadro abaixo apresenta o mercado consumidor e 

o consumo de fécula de mandioca de diversos segmentos produtivos, referente ao 

ano de 2010. 
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O gráfico 2 apresenta o consumo de fécula de mandioca por segmento no Brasil em 

2010. 

 

Gráfico 2: Consumo de fécula de mandioca por segmento 

 
Fonte: CEPEA/ABAM (2010) 

 

O mercado de mandioca e derivados passou por muitas transformações desde o 

início da década de 1990. Foi neste período que a Pódium Alimentos foi inaugurada 

sob o nome de Anhumaí. O sócio fundador da que tem como atividade primeira a  

pecuária, e conta também desde sua fundação, como sócios-proprietários os filhos, 

um  bioquimico e o outro com formação na área jurídica. 

 

Em 1995, com a ampliação do mercado, a empresa passou por uma grande 

reestruturação, aumentando sua produção e linha de produtos, com destaque para o 

que, atualmente é o principal produto da empresa, o PME-10 (mistura para pão de 

queijo). A partir de sua reestruturação temas como a qualidade, responsabilidade 

social, ética e inovação, passaram a ser tratados com maior intensidade e a fazer 

parte de sua política, guiando-a, a atender da melhor maneira a necessidade de 

cada cliente. 

 

Atualmente a empresa está operando em uma área total de 200 mil m2, com área 

construída de 8 mil m2, a área para tratamento de efluente é de 12 mil m2, sua 
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planta tem capacidade de produção de 250 t/dia e está sendo ampliada, com 

término previsto para inicio de 2014, sua capacidade de armazenagem é de 5 mil 

ton/dia, e, conta com um quadro de funcionários em um numero aproximado de 80 

colaboradores e responde por cerca de mais  450 empregos na região, que estão 

indiretamente envolvidos no processo de produção, plantio e logística. 

 

Os principais derivados da produção de mandioca no Brasil para consumo humano,  

são a farinha de mandioca, a fécula, o polvilho, o sagu e a tapioca. A empresa em 

questão produz a tapioca, fécula  e um amido especial, que substitui a fécula, e que 

é a base de seus produtos, sendo estes pó para mistura de fácil utilização. Na tabela 

1,  apresenta-se os principais produtos da Pódium, embora o seu portfólio se 

aproxime de 80 tipos de produtos, que foram desenvolvidos de acordo com as 

necessidades de cada cliente. 

 

Tabela 1: Principais produtos da Pódium Alimentos e sua utilização 

Principais Produtos Utilizados na produção de 

Pódium PME-10 Pão de queijo 

Pódium B-101 Massas de pão de queijo refrigeradas 

Pódium MIX Pré-mistura para pão de queijo 

Pódium C Chipa 

Pódium 3070 Nhoque 

Pódium B-210 Biscoitos de queijo 

Polvilho Azedo Biscoitos e pães de queijo 

Tapioca granulada Sobremesas. Ex: pudim 

Fécula de mandioca Salsicha, mortadela, recheios, biscoitos, pães de 
queijo, waffers, copos para sorvete e muitos 
outros 

Fonte: da empresa (elaborada pela autora) 

 

Sempre atenta às novas demandas do mercado, a empresa busca se modernizar  

Ela atende atualmente mais de 350 clientes, em 11 diferentes estados no Brasil, e 
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exporta para países como Estados Unidos, Espanha, Portugal, Argentina, Uruguai e 

Bolívia, e em andamento as negociações com o mercado asiático na China e Japão. 

 

Como está descrito na entrevista, a estrutura orgânica da empresa não é 

apresentada, pois, embora a empresa tenha documentado seu projeto de 

planejamento estratégico, o nível estratégico da empresa desde a implantação do 

projeto, decidiu abolir tanto a confecção quanto a apresentação do organograma da 

empresa, pois como parte dos valores da organização, para eles é desejável e até 

salutar, que todos se sintam componentes importantes no processo e na vida da 

Pódium e que apesar do respeito à diretoria, não se interessam em expor e ostentar 

sua hierarquia. 

 

Também é conveniente ressaltar que, embora a empresa não tenha elaborado um 

mapa estratégico, os funcionários são cientes da interligação existente entre suas 

atividades e a dos demais colaboradores e departamentos, pois, isso é amplamente 

evidenciado no processo de admissão e treinamento do funcionário e relembrado 

nos eventos de desenvolvimento de pessoas programados pela empresa.  

  

Abaixo, a figura 10 apresenta o modelo de planejamento estratégico utilizado pela 

empresa para orientar seu processo de implantação. 

 

Figura 10: Processo de implantação do PE utilizado pela empresa 

 

Fonte: A empresa (2004). 

 

De acordo com o gerente geral, o diagnóstico iniciou-se a partir da coleta de 

informações do mercado local, regional e nacional e uma breve perspectiva para o 

mercado mundial, onde foi projetado um cenário no qual a empresa deveria se 

adequar até 2014. Ainda, como meio de levantamento da situação atual da empresa, 
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foi realizada uma análise de SWOT, identificando, assim, as potencialidades e 

fragilidades da empresa. 

 

Na formatação da missão da empresa percebe-se também, sua visão e valores. A 

missão da Pódium atualmente, é “Fornecer aos nossos clientes produtos de alta 

qualidade, oferecendo uma resposta adaptada à evolução de suas expectativas no 

que diz respeito à inovação, à qualidade e à eficiência, sempre com 

responsabilidade socioambiental, promovendo a valorização e o bem estar dos 

colaboradores”. Na apresentação dos dados coletados na empresa, está evidente 

que os seus gestores atuam fortemente guiados pela missão da empresa. 

 

Após a definição e elaboração das atividades, cronogramas e orçamentos, passou-

se ao processo de implantação que será o objeto de estudo deste trabalho, 

apresentado na seção 5. Por fim, o controle estratégico é feito para fins de 

avaliação, tomada de decisão e reorganização de processos com desvios entre o 

planejado e o que foi executado. 

 

Assim, encerra-se o breve relato do modelo utilizado pela empresa, o complemento 

das informações sobre seu estado de desenvolvimento,  encontra-se descrito na 

seção 5 deste trabalho, bem como as principais dificuldades e resultados que a 

empresa obteve com a implantação do processo de planejamento estratégico. 
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4  METODOLOGIA: APRESENTANDO A TRAJETÓRIA DA PESQUISA  
 

Este capítulo destina-se a apresentar e descrever o processo metodológico utilizado 

na pesquisa.  Busca-se, com esta descrição, afirmar os princípios de condução 

deste estudo e da sintonia e coerência entre o desenvolvimento da pesquisa e a 

obtenção dos objetivos pretendidos. 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

Para Silva e Menezes (2000, p. 20) “pesquisa é um conjunto de ações, propostas 

para encontrar a solução para um problema, que tem por base procedimentos 

racionais e sistemáticos”. Ainda segundo os autores, as pesquisas podem ser 

classificadas de acordo com os seguintes aspectos: quanto à sua natureza, à sua 

forma de abordagem do problema, quanto aos seus objetivos e aos procedimentos 

técnicos. 

 

Segundo Silva e Menezes (2000), a pesquisa quantitativa busca traduzir em 

números opiniões e informações para classificá-los e analisá-los, enquanto a 

qualitativa considera uma relação dinâmica entre o mundo objetivo e a subjetividade, 

interpreta os fenômenos e atribui significados, não podendo ser traduzida em 

números. A abordagem metodológica qualitativa oferece descrições ricas e bem 

fundamentadas, além de explicações sobre processos em contextos locais 

identificáveis (VIEIRA, 2006 p. 18). 

 

Quanto aos fins o projeto de pesquisa caracteriza-se em descritiva. Este tipo de 

pesquisa tem como objetivo descreve as caraterísticas de determinada população 

ao fenômeno (GIL, 2008). Para Vergara (2005, p.47) a pesquisa descritiva expõe 

característica de determinada população ou de determinado fenômeno. Pode 

também estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem 

compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal 

explicação. 
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4.2 Fins e meios  

 

O trabalho empregará uma pesquisa do tipo  descritiva, por meio de estudo de caso, 

que buscará identificar e analisar como os fatores inerentes à implantação do 

planejamento estratégico, interferem no desenvolvimento da organização 

pesquisada. O meio de investigação para a execução da pesquisa é o do estudo de 

caso. Segundo Vergara (2005, p.44) o estudo de caso é restrito a uma ou poucas 

unidades de análise, podendo o objeto a ser estudado constituir-se de uma  pessoa, 

família, produto, empresa, órgão público, grupos sociais e o país. Este meio de 

investigação será utilizado com um modo de aprofundar e possibilitar melhor  

entendimento da organização, de seu aprimoramento e de suas limitações. 

  

Segundo YIN (1994) a metodologia de estudo de caso é particularmente adequada 

para responder perguntas do tipo “como” e “por que” e é bem apropriada para gerar 

e construir teorias em uma área onde há poucos dados ou teorias e sobre a qual o 

pesquisador não tem total controle. 

 

A unidade de análise da pesquisa de campo é a empresa Pódium Alimentos, uma 

agroindústria exportadora de produtos à base de fécula de mandioca, situada no 

município de Paranavaí-Pr. 

 

A unidade de observação foi constituída por acessibilidade, estratificada, composta 

por os gestores da organização, dentre eles, diretores e gerentes  atuantes na 

empresa preferencialmente no período que será analisado, perfazendo um total de 

cinco pessoas.  

 

A unidade de análise pesquisada foi estratificada da seguinte forma:  o diretor geral 

(sócio-proprietário), o gerente geral, o gerente de produção, o gerente financeiro e o 

gerente comercial.  Estes gestores têm a responsabilidade de disseminar a visão, 

missão e valores organizacionais, cuidar da manutenção dos mesmos e gerir a 

implementação das novas técnicas de gestão adotadas pela empresa, neste caso o 

planejamento estratégico. 
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Para a coleta de dados foi utilizada uma entrevista semi- estruturada. Objetiva-se 

com este método direcionado um aprofundamento das informações de acordo com o 

conhecimento e as percepções no processo de implantação do planejamento 

estratégico, especifico de cada gestor.  

 

Foi elaborado um guia de entrevistas com o formato de perguntas abertas a serem 

respondidas pelos executivos e gerentes da Pódium Alimentos. As perguntas foram 

formuladas atendendo aos propósitos do objetivo geral e dos objetivos específicos 

desta pesquisa. Assim, elas compatibilizaram, os contextos do modelo de referência 

e da empresa-alvo deste estudo. 

 

As entrevistas foram gravadas e transcritas tendo sido apresentadas aos 

entrevistados  para confirmação ou alterações necessárias.  

 

4.3 Tratamento dos dados 

 

Os dados com os quais trabalhou-se nesta pesquisa, tiveram o enfoque 

fenomenológico, com a principal preocupação de entender e examinar como novas 

técnicas e processos de trabalho interferem no mundo organizacional influenciando 

as pessoas e os resultados.  

 

Esta abordagem fenomenológica privilegia a escolha dos procedimentos qualitativos 

para a pesquisa.  

 

“...o método fenomenológico do processo criado por Edmund Husserl para 
construir uma filosofia livre de pressupostos. O seu campo de interesse 
primário é o da percepção e da interpretação espontânea e intelectual das 
coisas do mundo, das variais maneiras como experimentamos, como 
tomamos consciência do mundo em que vivemos e agimos” (THIRY-
CHERQUES, 2006, P. 97). 

 

Para os objetivos estabelecidos neste estudo, foram elencadas as características 

anteriores e atuais do ambiente organizacional e buscou-se identificar as 

transformações sofridas pela empresa e as diferenças no período pesquisado, 

percebidas pelos gestores. 
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O procedimento de análise das informações obtidas dos respondentes visou atender 

aos reclames do método da Análise de Conteúdo. Este método foi desenvolvido, 

preliminarmente, pela pesquisadora Laurence Bardin (1988). As entrevistas foram 

transcritas de modo a facilitar a análise de conteúdo. De acordo com a autora da 

metodologia,  a análise de conteúdo é o conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, e uma das análises de conteúdo possíveis é colocar em evidência os 

significados ocultos de uma entrevista. Com base na análise dos discursos obtidos 

nas entrevistas foi realizada a análise de resultado que será apresentada no próximo 

tópico deste estudo. 

 

Após a análise das entrevistas e da categorização dos conteúdos coletados, os 

primeiros resultados foram submetidos à apreciação dos diretores da empresa, com 

objetivo de informá-los e buscando compreender suas explicações para os dados 

levantados.  

 

Concretamente, a base analítica de informação consiste dos discursos dos 

entrevistados em respostas formuladas pelo guia de entrevistas. 

 

O processo em síntese, consiste, na análise dos conteúdos das falas dos 

respondentes. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

O capítulo em questão destina-se à identificação dos representantes da empresa e 

respondentes da pesquisa, a apresentação dos conteúdos coletados na entrevista e 

também à análise dos discursos. 

 

Para melhor visualização e entendimento da disposição das informações que são 

aqui apresentadas, os respondentes estão listados abaixo,  identificados por função, 

contendo informação adicional do tempo de empresa, e serão designados como R1 

(respondente 1), R2... e assim sucessivamente. 

 

Tabela 1: Relação de entrevistados da pesquisa 

Sigla Função Tempo de Serviço 

R1 Sócio-proprietário/ Diretor Geral da Unidade 22 anos 

R2 Gerente Geral da Unidade 10 anos 

R3 Gerente Financeiro 22 anos 

R4 Gerente Comercial 08 anos 

R5 Gerente de Produção 13 anos 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Na tabela 2 a designação da sigla, refere-se à ordem das respostas dos 

entrevistados para identificar o respondente.   

 

Com exceção do diretor geral da empresa que tem como formação acadêmica o 

curso de bioquímica, os demais gerentes respondentes,  tem formação acadêmica 

em Tecnologia em Gestão de Agronegócios. 

 

A apresentação dos resultados está dividida em quatros grupos de perguntas e de 

respostas seguida de suas análises. Esta disposição faz-se em razão de facilitar a 

identificação e compreensão face aos objetivos pretendidos na elaboração do 

trabalho. 

 

Ao final de cada seção da apresentação dos dados, está disponível um resumo 

sintético das respostas dos entrevistados. 
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Cabe ressaltar que embora o momento da formulação da estratégia seja um marco 

no processo de planejamento estratégico, não houve questionamento sobre este 

assunto, pois, por ocasião da elaboração do projeto de PE na Pódium, a estratégia 

já havia sido escolhida e todo seu desenvolvimento foi decorrente de um esboço 

previamente formatado pelos gerentes.  

 

5.1 A existência do planejamento estratégico na Pódium 

 

O primeiro bloco de perguntas, resposta e análise tem por objetivo identificar o 

estado de desenvolvimento do processo de gestão estratégica por meio da 

investigação da implantação e utilização do planejamento como instrumento de 

gestão na Pódium Alimentos. Segue a apresentação e análise dos dados coletados 

nas entrevistas. 

 

Pergunta 1: A Pódium implementa atualmente um projeto de planejamento 

estratégico? 

 

R1:” ...temos estratégias definidas e que já foram discutidas, mais a nível 

administrativo geral. Há participação do pessoal (quadro de funcionários) em 

informações, mas não em  decisão” 

  

R2: Sim. Como a intenção era crescer, era preciso um planejamento mais detalhado. 

 

R3: Sim. 

 

R4: Sim. 

 

R5: Sem dúvida. É primordial para empresa como a Pódium, ter um  planejamento. 

E o mais importante de ter o planejamento e a participação das pessoas envolvidas 

no próprio planejamento. Esse planejamento ele não vem de cima pra baixo, e sim 

de baixo pra cima. Então, essa estrutura de pirâmide, vindo de baixo pra cima tem 

proporcionado toda a estrutura para empresa crescer o que cresceu nesses últimos 

anos, e continuar crescendo. Isso é discutido nessa mesa com todo um corpo de 
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funcionários envolvidos na administração da nossa empresa. É importantíssimo o 

processo de planejar, faz-se necessário e creio que qualquer pessoa, qualquer 

empresa sobreviva se ela não tiver seu planejamento muito bem discutido, não 

somente para o próximo ano, como para os anos seguintes. Tem que ter isso muito 

claro dentro da sua visão como uma empresa que quer crescer. 

 

Percebe-se aqui uma divergência entre R5 e R1, quando este diz ”...temos 

estratégias definidas e que já foram discutidas, mas não sei dizer se está dentro de 

um programa de planejamento estratégico”. Embora concordem com a existência do 

planejamento estratégico, ambos discordam com relação à  formalidade do PE.  

 

Outra divergência entre os dois respondentes é percebida quando R1 fala “...Há 

participação do pessoal (quadro de funcionários) em informações, mas não em  

decisão” e R5 “...Esse planejamento ele não vem de cima pra baixo, e sim de baixo 

pra cima”. Tal fato pode ser uma distorção de entendimento, considerando que, 

como pode ser percebido ao longo da entrevista, R5 foi o idealizador de todo o 

processo de planejamento estratégico da empresa, assumindo assim, o cuidado 

pessoalmente para que cada ação pensada e executada tenha o resultado 

esperado. É  ele quem monitora de forma implacável  (COSTA, 2010), todas as 

atividades e resultados, bem como delibera junto aos outros gerentes sobre as 

modificações a serem feitas no planejamento da empresa. 

 

Uma outra vertente que chama a atenção na resposta desta questão é quando o 

respondente 2 diz: “...Como a intenção era crescer, era preciso um planejamento 

mais detalhado”, percebe-se na resposta a  referência à intenção estratégica, que 

segundo  Hamel e Prahalad (1989, p. 64) definem a intenção estratégica, como 

propósito estratégico ou visão estratégica. Neste caso, o propósito da empresa era 

organizar-se para crescer. Para Miles e Snow (2003, p. 3), afirmam que “uma 

organização consiste na conjugação de um propósito articulado e do 

estabelecimento de mecanismos para alcançá-lo”.  

 

Desse modo, o planejamento estratégico, bem como as estratégias passaram a 

fazer parte do dia a dia da Pódium, de  maneira consciente, pois, de acordo com 

Mintzberg (1973) toda organização tem estratégia, mesmo não sendo definida em 
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termos de planejamento estratégico: este é apenas um modo como as organizações 

podem formular suas estratégias, cujo pressuposto fundamental é a previsibilidade 

do ambiente. 

 

Pergunta 2: Esse projeto leva em consideração o modelo de negócio que a 

empresa resolveu implementar como um todo? 

 

R1: Sim. 

 

R2: Sim. 

 

R3: Sim. Atende as linhas gerais necessárias para o entendimento e 

desenvolvimento das atividades. 

 

R4: Como um todo.  

 

R5: Sim. Claro, uma vez que delimitamos o negócio, buscou-se atender a esta 

necessidade. 

 

Apesar de não haver comentários aprofundados sobre o modelo de negócio da 

Pódium ( que encontra-se descrito na seção 3 na contextualização do  “LOCUS” da 

pesquisa) , foi possível perceber que está implícito o reconhecimento da importância 

da delimitação do negócio que, para Tavares (2005), corresponde à linha mestra 

que a direção adota para orientar a ação organizacional e torná-la contínua e efetiva 

na interação com o ambiente, considerando basicamente duas dimensões: os 

desejos ou necessidades que ela pretende satisfazer e a disponibilização de 

competências e habilidades para satisfazê-los.  

 

Pergunta 3: Qual estágio do processo de implementação do PE na empresa?  

 

R1: É feito por etapas. E funciona bem desta forma e já nos habituamos a trabalhar 

com ele, agora a intenção é sua manutenção.  
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R2: Está em execução, por ser uma sequência de negócio. Mas estamos sempre em 

expansão, que ao atingirmos os resultados, estabilizando-o, o plano começa a criar 

variedades.  Estamos com 22 anos. Mas, a maior evolução foram nos últimos 8 

anos. Sempre fazemos algum projeto ou idealizamos a empresa no máximo para 3 

ou 4 anos.  

 

R3: Ele está em manutenção, ou em fase de controle. É preciso monitorar para não 

perder o foco da estratégia e tornar possível a adaptação da empresa em caso de 

mudanças bruscas no mercado. 

 

R4: Temos um planejamento da empresa sempre um ano antecipado. Sempre numa 

fase de execução e controle.  

 

R5: Está completamente implantado e é constantemente monitorado. Porque ele já 

está implantado próximo de 7 ou 8 anos. Desde que eu voltei pra empresa 

definitivamente, começamos desde então trabalhar muito firme e o resultado da 

empresa é perceptível por conta dessa implementação do P.E da Podium. 

 

Apesar do planejamento na empresa ser de longo prazo, seus gestores há uma forte 

preocupação em monitorar (controlar) constantemente, o que está sendo realizado e 

confrontar com o que foi planejado, e, ainda cruzar informações externas com as 

capacidades internas. Segundo Oliveira (2009), as finalidades da função de controle 

e avaliação além dessa confrontação de entre planejado e executado, permite 

identificar problemas, falhas e erros, verificar se as estratégias e politicas estão 

atingindo os resultados esperados e gerar informações periódicas, o que possibilita 

intervenções estratégicas rápidas, de acordo com o desempenho do processo. 

 

O processo de revisão do planejamento da Pódium é percebido quando o 

respondente 2 diz: “...idealizamos a empresa no máximo para 3 ou 4 anos”  e é 

corroborado pelo respondente 4 que afirma: “ temos um planejamento da empresa 

sempre um ano antecipado”.  
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Pergunta 4: Qual a abrangência do planejamento estratégico da empresa?  

 

R1: É global. Algumas decisões se passam mais na área administrativa. Os 

funcionários operacionais da área de produção são informados, mas não participam 

ativamente do processo e como as demais áreas. As decisões são tomadas a nível 

de diretoria, muitas juntamente com os gerentes e por eles implementadas, o nível 

operacional apenas executa. 

 R2: É global internamente e atinge também o ambiente externo 

 

R3: De uma maneira ou de outra, todos estão envolvidos, desde a geração de 

informação até a expectativa sobre as próximas metas... 

R4: Há envolvimento de todos, não é apenas um setor. Analisamos um setor e se 

necessário ajustar, é ajustado todos os outros também. Pensando em todas as 

possibilidades. 

 

R5: O planejamento tem que ser como um todo, não se pode individualizar e nem 

fazer ilhas de planejamento. Tem que ter um envolvimento de um todo porque se 

não pode falhar e muito em planejar algo que não tenha relação de todos os setores 

envolvidos. De quê adianta planejar vendas se não houver produção? Que adianta 

planejar produção se não tiver vendas? O que adianta planejar um quadro de 

funcionário se não tiver estrutura. E, em tudo isso há um envolvimento muito grande 

para que  tudo isso venha a acontecer. 

 

Percebe-se pelas respostas que o planejamento da Pódium é global e que extrapola 

os limites da mesma, como poderá ser verificado no item 5.3, pois face à sua 

implantação chegou a influenciar fornecedores e parceiros estratégicos da empresa.  

 

Mas, o que fica  evidente nas falas dos entrevistados é a preocupação de que todos 

se envolvam no processo de planejamento das atividades da empresa, levando 

novamente a referencias os valores da organização, descritos por Oliveira (2009) 

como o conjunto dos princípios, crenças e questões éticas, que podem levar a 

organização proporcionar “elevada influencia na qualidade do desenvolvimento e 

operacionalização do PE”. 
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Neste contexto, é perceptível que a base dos valores da Pódium está na valorização 

das pessoas e da importância do envolvimento de todos envolvidos, tanto o público 

interno como o externo, para que o seu PE traga os resultados esperados. 

 

Pergunta 5: A empresa atua sempre dirigida por um planejamento? Ele é 

formal? Escreve-se? Por quê? 

 

R1: Ele é acompanhado formalmente, por exemplo: vamos fazer isso e se escreve. 

Tudo e acompanhado e relatado, não estabelecemos, ele é feito previamente. 

Algumas coisas não são escritas, mas programada como prioridades, conforme o 

desenvolvimento e a necessidade. 

R2: Há oito anos que o projeto de Planejamento estratégico está em execução na 

empresa. Ele é Formal. É preciso que se tenha uma direção. 

 

R3: É Formal. 

 

R4: Nas reuniões são sempre discutidas as melhorias, o que tem de ser feito, o que 

vai fazer visando a direção que iremos tomar.  

 

R5: Ele é formal, escrito e monitorado. 

 

Pode-se perceber nas respostas a valorização da formalização do processo de PE 

na Pódium. Esta formalização leva aos integrantes a acompanhar, se comprometer 

e é um meio de proporcionar um feedback que irá permitir comparar o que foi 

planejado com o executado. Também permite tanto identificar os responsáveis pelas 

ações como se os resultados esperados foram especificamente alcançados, por 

meio do estabelecimento de padrões ou critérios de desempenho, observação do 

desempenho e comparação do realizado com o esperado e a ação corretiva 

(CHIAVENATO 2003; OLIVEIRA 2009). 

 

Esta avaliação só é possível, porque quando se escreve o projeto alguns elementos 

são de extrema importância para sua implementação como os planos de ação 

(COSTA, 2007), que dão origem aos cronogramas e orçamentos. 
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Desse modo, a execução das ações estabelecidas deve ser analisada 

constantemente, visando mensurar desempenho x investimento e verificar se o 

cronograma está sendo cumprido. Só assim será possível identificar as dificuldades 

e prováveis falhas, possibilitando mudança de estratégia caso seja necessário. 

 

Pergunta 6: a Pódium desenvolve isso tudo internamente ou tem consultor 

externo? 

R1: ...só utilizamos consultor quando vamos implementar alguma atividade que exija 

conhecimento técnico, não no planejamento. 

 

R2: Tudo internamente. Todos os produtos, as estratégias. E a participação de todos 

(pessoal) é bem ativa. Na implantação, no desenvolvimento. E todos sabem onde 

queremos chegar e como a empresa pode ou vai estar à um determinado prazo. 

 

R3: Tudo internamente. Todos os produtos, as estratégias. E a participação de todos 

(pessoal) é bem ativa. Na implantação, no desenvolvimento. E todos sabem onde 

queremos chegar e como a empresa pode ou vai estar à um determinado prazo. 

 

R4: Interno. Através de discussões são tomadas medidas e todos tem autonomia 

para opinar. Às vezes contrata-se consultor, mas geralmente é para áreas técnicas, 

não para o planejamento. 

 

R5: Desenvolve internamente. Eu como gestor acredito muito no potencial das 

pessoas que aqui estão. Tanto é que elas estão há tanto tempo e obviamente que 

com o potencial de cada uma nós podemos ver de que internamente nós podemos e 

temos capacidade para fazer isso. 

 

Percebe-se pelas respostas que os gerentes optaram por não ter consultores 

externos, principalmente como forma de valorizar o potencial de cada pessoa que 

faz parte do dia a dia da empresa. Assim, todo o processo está caracterizado e 

impregnado da cultura organizacional no que tange aos valores da organização. 

Entretanto, esta decisão apresenta aspectos tanto negativos quanto positivos. Os 
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aspectos positivos está acima justificado pelas falas dos gerentes, por outro lado, 

pode ocorrer erros e dificuldades na implantação do PE. 

 

Para finalizar, face à existência de um projeto de planejamento estratégico na 

unidade de análise, ele existe, é formal, tem abrangência global, ou seja, em todos 

os níveis organizacionais, é adequado ao modelo de negócio da empresa, foi 

implantado a mais ou menos oito anos, está em fase constante de monitoramento e 

controle, e é perceptível pelas falas dos entrevistados um nível de comprometimento 

forte, até mesmo um esforço que para ele seja um sucesso. 

 

Revisitando os objetivos, os quadros a seguir percorrem as intenções do objetivo 

geral para atender os propósitos dos objetivos específicos. Estes quadros de análise 

sintetizados serão apresentados ao final de cada seção. 

 

Quadro 6: Subtema -  Existência e implementação do projeto de planejamento estratégico. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 ...temos estratégias definidas e que já foram discutidas, mais a 
nível administrativo geral. 

R2 Sim. Como a intenção era crescer, era preciso um planejamento 
mais detalhado 

R3 Temos sim. 
R4 Sim. 
R5 É primordial para empresa como a Pódium, ter um  planejamento. 

E,ele é resultado de um trabalho organizacional que envolve todos 
os níveis (estratégico, tático e operacional). 

Conclusão O planejamento estratégico faz parte do dia a dia da Pódium, de 
maneira consciente, sendo todo seu processo compartilhado. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 7: Subtema -  O projeto e o modelo de negócio da empresa. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Sim. 
R2 Sim.  
R3 Sim. Atende as linhas gerais para o entendimento e 

desenvolvimento das atividades. 
R4 Como um todo. 
R5 Sim. Claro, uma vez que delimitamos o negócio, buscou-se 

atender a esta necessidade. 
Conclusão Apesar de não haver comentários aprofundados sobre o modelo 

de negócio da Pódium, é possível perceber que a partir da 
delimitação do negócio, passou-se a planejar. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 8: Subtema -  O estágio de implementação do PE. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 É feito por etapas. E funciona bem desta forma e já nos 
habituamos a trabalhar com ele, agora a intenção é sua 
manutenção. 

R2 Estamos sempre em expansão, que ao atingirmos os resultados, 
estabilizando-o, o plano começa a criar variedades. 

R3 Ele está em manutenção, ou em fase de controle. É preciso 
monitorar para não perder o foco da estratégia. 

R4 Temos um planejamento da empresa sempre um ano antecipado. 
Sempre numa fase de execução e controle. 

R5 Está completamente implantado e é constantemente monitorado 
Conclusão Apesar do planejamento na empresa ser de longo prazo, seus 

gestores há uma forte preocupação em monitorar (controlar) 
constantemente, o que está sendo realizado e confrontar com o 
que foi planejado. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 9: Subtema - Abrangência do Planejamento estratégico. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 É global. 
R2 É global internamente e atinge também o ambiente externo. 
R3 De uma maneira ou de outra, todos estão envolvidos, desde a 

geração de informação até a expectativa sobre as próximas 
metas... 

R4 Há envolvimento de todos, não é apenas um setor. 
R5 O planejamento tem que ser como um todo, não se pode 

individualizar e nem fazer ilhas de planejamento. 
Conclusão O planejamento da Pódium é global e extrapola os limites da 

mesma, e face à sua implantação chegou a influenciar 
fornecedores e parceiros estratégicos da empresa.  

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 10: Subtema - Utilização e formalidade do PE. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Ele é acompanhado formalmente. 
R2 Ele é Formal. É preciso que se tenha uma direção. 
R3 É Formal. 
R4 Sempre discutidas as melhorias, o que tem de ser feito, o que vai 

fazer visando a direção que iremos tomar.  
R5 O planejamento tem que ser como um todo, não se pode 

individualizar e nem fazer ilhas de planejamento. 
Conclusão Por ser formal leva aos integrantes a acompanhar, se 

comprometer e é um meio de proporcionar um feedback que irá 
permitir comparar o que foi planejado com o executado. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 11: Subtema - Desenvolvimento do PE. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Somente utilizamos consultor externo quando vamos implementar 
alguma atividade que exija conhecimento técnico. 

R2 Tudo internamente. Todos os produto e também as estratégias. 
R3 Interno. Por meio de discussões são tomadas medidas e todos tem 

autonomia para opinar. 
R4 Sempre discutidas as melhorias, o que tem de ser feito, o que vai 

fazer visando a direção que iremos tomar.  
R5 Desenvolve internamente. Eu como gestor acredito muito no 

potencial das pessoas que aqui estão. 
Conclusão O corpo gerencial optou por não ter consultores externos, 

principalmente como forma de valorizar o potencial de cada 
pessoa que faz parte do dia a dia da empresa. Assim, todo o 
processo está caracterizado e impregnado da cultura 
organizacional no que tange aos valores da organização. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

5.2 Potencialidades e limitações na execução do planejamento estratégico 

 

Este tópico tem por objetivo verificar as opiniões dos gerentes sobre as 

potencialidades e limitações na execução do planejamento estratégico corporativo. Ë 

importante observar que a pergunta sobre as dificuldades com relação às pessoas 

foi suprimida em razão de serem amplamente citadas na grande maioria das falas 

dos respondentes. 
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Pergunta 1: Considerando o planejamento que a Pódium desenvolve, o 

planejamento que a Pódium trabalha nessa nova forma, influencia ou 

influenciou fornecedores, atacadistas, varejistas de alguma forma? Como? Por 

quê?  

 

R1: ...acredito que sim, como organizamos o sistema de produção e controle de 

entrega, atuamos mais no planejamento das empresas em relação a suprimentos de 

matéria prima, no desenvolvimento de novos produtos, informações de mercado. 

Nós sempre levamos isso para as empresas,  portanto, a influência é neste sentido. 

  

R2: A nossa matéria prima básica é a raiz da mandioca, então temos todo um 

trabalho onde, é ambientado todo produtor na variedade, na forma de colher, na 

forma de transportar. E o produto chegando aqui, lá na frente ele terá o resultado 

que todos nós esperamos. O fornecedor está habituado de forma diferente de uma 

forma mais profissional, a parte produtiva e final. Nossos clientes também têm uma 

visão diferente. Os clientes sabem o histórico do produto (origem, laudo, rastreado, 

de onde veio). 

 

R3: Sem dúvida que influenciou e ainda influencia os parceiros que estão fora da 

organização, e esta influência, muitas vezes, trás benefícios tanto para a empresa 

como para os próprios fornecedores e clientes. 

 

R4: A mudança foi na venda direta. Um relacionamento direto com nossos clientes , 

antes tínhamos 14 representantes e hoje não temos mais nenhum.  

 

R5: Sem dúvida. Acredito que se não existir um planejamento global analisado e 

acompanhado, dificilmente vai fazer com que ele seja implantado de forma correta. 

Como poderei planejar minha empresa para o próximo ano, 5 ou 10 anos, se não 

sabemos a capacidade dos meus fornecedores, se planejamos com nossos 

consumidores o seu crescimento. Não tem como planejar a empresa se não tem 

todos envolvidos nisso. Então aí é que faz o diferencial. Quando está próximo de 

revisar nosso PE, entramos em contato com nossos fornecedores, clientes, porque 

se ele vai crescer 20% que adianta nós planejarmos crescer 10%. Obviamente para 

isso acontecer, precisa todos os segmentos envolvidos com a empresa e estarem de 
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acordo com nosso planejamento. São utilizadas outras fontes de informação como 

IBGE, ABAM, e índices de perspectiva de mercado, que agora com o processo de 

internacionalização são nacionais e internacionais. Com a tecnologia da informação 

não tem como você não ficar alienado de informações básicas para se planejar. 

Todas as informações chegando para empresa de forma gratuita, voluntária, elas 

são de suma importância até para visão global do nosso negócio. Como podemos 

planejar e crescer se não temos informação nem de forma interna e nem de forma 

globalizada? Hoje em dia a globalização é perceptível e ela se faz necessária e tem 

que acompanhar de todas as formas. 

 

Percebe-se neste item, que há um comprometimento de todos os envolvidos, 

inclusive do mercado consumidor, segundo o respondente 5,  que expõe seu 

interesse de que a empresa esteja organizada e a auxilia em seu planejamento. 

 

Implicitamente, percebe-se também a referência ao processo de diagnóstico 

estratégico que deve basear-se nos componentes do seu ambiente interno, 

confrontando-os com necessidades dos públicos externos (TAVARES, 2010 P. 246), 

levando em consideração elementos como a competitividade da empresa, seu 

portfólio de serviços ou produtos, a flexibilidade em relação às mudanças, o grau de 

vulnerabilidade em relação às ameaças, sua capacidade para colocar em prática as 

mudanças necessárias a disponibilidade de recursos estratégicos e os seus 

processos para projetar e construir o futuro da organização (COSTA, 2007 P. 53).  

Este processo é muito importante para consolidar as opiniões e pontos de vista dos 

gerentes da empresa, gerando a formação e concretização de alternativas comuns, 

o que dessa forma proporciona uma concentração de esforços e recursos 

necessários para gerar resultados otimizados em toda a empresa (OLIVEIRA, 2009). 

 

Desse modo, a empresa implementou mudanças consideráveis em sua forma de 

relacionar-se com o ambiente externo, e, essas ações estratégicas proporcionaram 

a otimização em muitos de seus processos, principalmente, fidelizando clientes e 

conquistando o respeito de seus fornecedores. 
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Pergunta 2: A Pódium pretende continuar a desenvolver o planejamento da 

maneira como esta, nessa amplitude? 

 

R1: Sim 

 

R2: Sim. Mas se houver necessidade sentaremos e repensaremos o processo.  

 

R3: Sim, claro! 

 

R4: Sim. Sem dúvida nos sentimos confortáveis com a sua utilização. 

 

R5: Acredito que não pode ser de outra forma. 

 

Aqui os respondentes reiteram em aprovação a forma como o processo de PE é 

vivenciado na empresa, embora também seja perceptível uma capacidade de 

adaptação e flexibilidade na afirmação do respondente 2 “...se houver necessidade 

sentaremos e repensaremos o processo”. 

 

Pergunta 3: Quais as dificuldades encontradas na implantação quando 

resolveu a Pódium resolveu mudar a forma de trabalhar? 

 

R1: Antes a decisão era mais concentrada,. Agora ela é mais dividida. Houve 

mudança no conceito da forma de planejar. O mais difícil foi mudar conceitualmente 

a questão de abrir mais as decisões. Houve pessoas que não acompanharam o 

ritmo de mudanças na maneira como deveria, pessoas ficaram no meio do processo. 

Mas a maior parte se adequou. 

  

R2: Como já vínhamos nos estruturando, colocando as metas, acontece 

naturalmente. Sempre muito bem embasado, então tudo vai se formando desde a 

base até o final. Nesses últimos 8 anos, temos alcançado o  que a Pódium colocou 

como meta, e o que é melhor, sempre superamos o que planejamos. Foi 

principalmente com os próprios colaboradores, por haver uma mudança de 

comportamento. Então, é uma nova visão para empresa. No começo da implantação 

do planejamento como nossa principal ferramenta de gestão, tivemos que reformular 
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muitas “peças” da própria empresa. Alguns ficaram para trás, outros evoluíram. 

Aqueles que ficaram a empresa foi treinando, capacitando. Então a principal 

dificuldade que tivemos, foi do grupo entender que a gente havia decidido passar por 

aquele processo de mudança. Depois que capacitou o grupo, a coisa funcionou 

naturalmente. 

 

R3: Ter que mudar a forma de trabalho e as pessoas se ajustarem às novas formas 

de trabalhar e realizar as tarefas e compartilhar informações, isto cria um novo 

significado para a empresa, nem sempre fácil de administrar. 

 

R4: Tivemos dificuldades de clientes que consumiam da nossa produção 30, 40%, e 

esta foi uma mudança considerável. Atualmente temos uma venda mais linear e 

proporcional para cada cliente da empresa.  

 

R5: Primeiro, é querer mudar toda uma cultura. São diversos paradigmas que 

existem, principalmente, na cabeça das pessoas de que planejar é algo difícil. E não. 

Depois que implanta todo mundo fica cobrando para que chegue logo o 

planejamento do próximo período. Olha a diferença de você preparar toda uma 

equipe e para pensar da forma que tem que ser pensado, obviamente que sofre para 

querer esse paradigma enraizado na cabeça das pessoas, mas depois de um certo 

tempo e com a evolução que estamos, hoje é muito fácil e tranquilo fazer isso 

acontecer. 

 

Nas falas dos gerentes é perceptível uma variedade de fatores apontados de acordo 

com seu maior ou menor grau de envolvimento nas áreas, mas uma área é citada 

em todas as respostas, “as pessoas”.   

 

Percebe-se na fala do respondente 1 o sentimento inicial de desconforto com a  

perda do controle decisório, já que como sócio-diretor da empresa a tomada de 

decisão era mais centralizada em sua pessoa.  

 

Com exceção do respondente 4, que é o gerente comercial e suas considerações 

tiveram foco no cliente, os demais respondentes evidenciaram as dificuldades 



89 

 

oriundas da resistência às mudanças por parte dos colaboradores que faziam parte 

do quadro de funcionários na época da implantação do PE. 

 

Pergunta 4: Possíveis dificuldades com parceiros na área de marketing. 

 

R1: Não houve. Não existe departamento de “marketing” na empresa. 

 

R2: A Podium tem um trabalho com o marketing bem diferente das demais. O 

marketing atualmente esta direcionado para nossos principais clientes (industria). 

Esse e um trabalho que a Podium faz. A partir do memento que a gente lança um 

produto, nos utilizamos esse produto como bonificação para promovê-lo e fazemos 

visitas para acompanhamento da utilização do produto para seu melhor 

desempenho e até mesmo mudanças em sua fórmula para melhor se adequar a 

cada cliente. 

 

R3: Não tem uma pessoa ou departamento responsável pelo marketing na Pódium, 

todos são responsáveis pela imagem do produto. O que temos são ações diretas de 

marketing que são feitas junto ao cliente, chamamos de venda técnica ou apoio 

técnico. 

 

R4: Não temos um departamento de marketing, até mesmo, por que  fazemos direto 

na indústria, e não no atacadista, no consumidor final, e então o marketing acaba 

sendo feito internamente. A venda técnica é nossa principal ação de marketing. 

 

R5: No marketing da empresa, temos o acompanhamento de uma empresa 

terceirizada, porque não temos um setor especializado da área, internamente na 

empresa. Até porque pelo nosso porte não vemos a  necessidade de termos alguém 

especialista em “marketing”. Então, contratamos uma empresa especializada que 

nos dá todo apoio para desenvolvimento de tudo que envolve o marketing. É claro 

que fizemos muitas ações também diretamente com o diretor da empresa, alguma 

anúncio no jornal, mas isso é uma parte muito pequena. Estamos nos saindo  muito 

bem, porque primeiro, precisamos ter um bom site no mínimo em três linguagens 

para mostrar sua empresa. E isso felizmente nós temos. Segundo, precisamos ter 

algo bem desenvolvido e escrito para mostrar pra pessoas aquilo que nós 
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oferecemos. E, terceiro, é preciso ter todas as pessoas envolvidas e discutindo 

também o que é melhor em marketing, em que será melhor investir para ter o melhor 

resultado. Isso tudo faz com que o marketing da nossa empresa, sob nossa 

perspectiva, seja considerado como bem desenvolvido e gerenciado, estando muito 

adequado à realidade da empresa. 

 

É perceptível pelas respostas que existe um certo conforto com a decisão 

estratégica relacionada à área de marketing, que se apresenta consolidada e que 

traduz em segurança para os gerentes. O fato de trabalhar “a venda técnica”, que 

tem alguns parâmetros e requisitos definidos para esta atividade, é sem dúvida um 

processo inovador face ao que costumeiramente encontra-se em execução na 

maioria das organizações, quando os conceitos e aplicações do marketing são 

implementadas de maneira, poder-se-ia dizer, mais clássica. 

 

E, ainda, esta estratégia de suprimir o departamento de marketing, utilizando um 

agência externa, minimiza custos e otimiza os resultados, pois os investimentos são 

efetuados cuidadosamente. 

 

Cabe ressaltar que, é importante considerar os riscos da decisão de suprimir este 

departamento na empresa, pois as variáveis do mix de marketing, os instrumentos 

operacionais do marketing. É por meio destas que se estabelece a relação entre a 

proposta de valor que a empresa pretende criar e a percepção que o potencial 

cliente. Assim, cada uma das quatro variáveis é constituída por diferentes 

componentes que serão considerados pela empresa de acordo com seu mercado 

para definir e atingir os objetivos de sua estratégia de marketing. O que pode 

prejudicar a empresa pesquisada. 

 

Pergunta 6: As possíveis dificuldades na área de finanças e contabilidade. 

Houve dificuldades com as mudanças? 

 

R1: Houve um pouco, porque não houve planejamento adequado com a 

necessidade de investimento. Atropelamos um pouco os investimentos com recursos 

próprios da empresa. Hoje buscamos financiamentos à longo prazo para não mexer 

no capital de giro da empresa. Tivemos dificuldade com algumas mudanças no 
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mercado, como privação, custos e só tínhamos financiamentos à curto prazo. Depois 

alongamos esses financiamentos e passamos a olhar de maneira diferente as 

quedas dos juros, ofertas de crédito, então conseguimos mudar o perfil da empresa. 

  

R2: Pela Pódium ser sempre uma empresa bem embasada e estruturada,  o que a 

empresa buscou foi financiamentos para evolução de equipamento, compra. Mas 

hoje, na realidade o mercado tem muito recurso disponível, barato. Então, hoje está 

fácil de alavancar qualquer projeto e embasar ele. Lógico que tem que ter estrutura 

como a Podium tem. Hoje tem capital e garantias para alavancar esse recurso. No 

passado houve sim. Mas depois de 8 anos para cá, tudo começou a melhorar com 

essa nova estruturação. 

 

R3: Como a empresa sempre trabalhou com recursos próprios, quando começamos 

a procurar a setor financeiro para financiar a compra de equipamentos de alto valor 

financeiro, foi um pouco difícil no começo. 

 

R4: Não houve maiores problemas.  

 

R5: Acredito que, as dificuldades que houve, foram muito insignificantes próximos 

daquilo que nós planejarmos como um todo. Obviamente que as dificuldades de 

implantação elas são pequenas. Às vezes tem dificuldade financeira porque acaba 

crescendo mais do que planejou e obviamente que o planejamento também ele tem 

que ser rediscutido muitas vezes no decorrer do ano, estamos sempre atentos à 

esta área. Mas felizmente não temos problemas na questão de finanças. Para 

agilizar as informações contábeis contratamos  uma contadora para estar presente 

na para poder também dar uma sustentação contábil mais próxima, a nossa 

contabilidade geral ainda é terceirizada. Mas uma contadora facilitou e muito nossas 

informações mais próximas da realidade para poder a acompanha a empresa. 

 

Mesmo antes de reformular e redefinir seu negócio, com a implantação do 

planejamento estratégico, a empresa sempre trabalhou com recursos próprios, e isto 

é um importante ponto de não geração de estresse principalmente para os gerentes.  
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Mas, fica evidente pela fala do respondente 1, “...Tivemos dificuldade com algumas 

mudanças no mercado, como privação, custos e só tínhamos financiamentos à curto 

prazo”, que embora as dificuldades não tenham sido acentuadas, quando ele se 

refere a privação, está falando em privação financeira, em decorrência 

principalmente dos empréstimos de curto prazo. E, que a mudança nos processos 

desta área funcional, levaram a empresa a maior tranqüilidade, por ser atualmente 

melhor gerenciada e planejada. 

 

Embora não tenha sido mencionada, é perceptível na fala do respondente 5 quando 

ele diz:  “obviamente que o planejamento também ele tem que ser rediscutido muitas 

vezes no decorrer do ano”, que a preocupação com esta área, remete aos 

elementos do planejamento estratégico que são vividos durante todo o processo de 

gerenciamento, pois rediscutir o planejamento, envolve todo o seu processo de 

controle estratégico, intervenção estratégica e re-planejamento, condizentes com o 

modelo do marco teórico elaborado por esta autora.  

 

Pergunta 7: Quais as dificuldades enfrentadas pela empresa na implantação do 

PE na área de produção? 

 

R1: Foi um dos setores que teve mais impacto. Criamos toda uma estrutura de 

controle que teve que ser alterada, antes não tinha tanto impacto. Hoje tem impacto 

na matéria-prima, no controle de qualidade ninguém tem autonomia para mandar 

receber, existe um processo de decisão compartilhado que deve ser comprovado 

para se eliminar esta matéria-prima que está chegando com problema, isto serve 

também para não gerar problema com o fornecedor em questão. Fazemos controle 

e analisamos um destino para aquele produto, hoje os setores são mais rigorosos. 

 

R3: Não foi muito problemático, o pessoal já estava acostumado com a empresa que 

já era de certa forma bem organizada, e o que precisava de treinamento foi 

realizado. Como houve muita evolução, muitas mudanças de uns anos para cá, 

então tivemos que sair do conforto para novas mudanças. Aqueles que conseguiram 

se adequar, adaptar conseguiram dar continuidade no trabalho. Alguns saíram 

porque não conseguiram acompanhar e eles viram que não tinham como 

acompanhar o crescimento da empresa.  
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R2: Houve dificuldades, pois como nossa empresa já vinha com 15 anos, os 

equipamentos um pouco ultrapassados, foi reestruturando aos poucos. Mas não 

tinha tanta tecnologia como tem hoje. O que a gente tinha era o de melhor, mas já 

estava um pouco obsoleto. Hoje tem grandes alternativas, outras empresas 

entraram no mercado produzindo novos equipamentos. No começo era realmente 

bem difícil.  

 

R4: Não houve tanta dificuldade, porque tivemos a visão que poderia haver falta de 

produto. Então, acabamos plantando em áreas nossas para garantir a matéria-prima 

para nossos clientes. Passamos a produzir mais de 70 produtos. Como tínhamos 

matéria-prima especial para pão-de-queijo, começamos a atuar mais nessa área, 

então cada cliente queria de um jeito o seu produto. Em cada estado, o cliente quer 

de um jeito. (maior, amarelo, amassado, redondo). E acabamos fazendo adaptações 

a cada produto que cada cliente quer. 

 

R5: Eu não entendo como dificuldade porque, na minha forma de gestionar nada pra 

mim tem dificuldade ou é dificultoso. A dificuldade quem cria somos nós pessoas e 

se incutirmos isso, obviamente que traremos isso para dentro da empresa, essa 

negatividade. Como eu tenho uma forma de administrar muito positiva, toda e 

qualquer dificuldade para mim é só uma alavanca para conseguir realizar as coisas 

de uma forma mais sustentável e mais eficiente. Dificuldade eu creio que não houve, 

por que nós sempre antecipamos muito o planejamento com qualquer investimento 

em relação produtividade, tanto é que nós ampliamos a capacidade produtiva da 

empresa agora no final do ano será dobrada na capacidade produtiva. É exatamente 

por que hoje não temos mais produção  suficiente para atender a nossa demanda de 

mercado. E isso é muito bem discutido, muito bem planejado, obviamente não tem 

problema pra fazer isso acontecer. 

 

Embora nesta área tenha havido muitas mudanças, os gerentes divergem quanto as 

dificuldades. Ainda, percebe-se que não há uma tendência a valorizar as 

dificuldades, trazendo assim, motivação e alcance dos resultados esperados.  
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Também é oportuno considerar que a implantação do planejamento estratégico da 

empresa, permitiu o cumprimento do objetivo de longo prazo objetivo quando o PE 

foi elaborado. 

 

Embora todos os anos se faça a revisão quanto às metas de curto prazo, foi o 

objetivo de longo prazo que facilitou a construção e crescimento da área física para 

se adequar a capacidade produtiva para 2014, em razão do desenvolvimento de 

novos mercados por esta indústria. 

 

Pergunta 8: Na área de logística houve situações de estresse ou algum 

problema no processo de implantação do PE? 

 

R1:  Houve dificuldades principalmente pela mudança de perfil de grande parte da 

clientela. Houve um certo impacto mas não gerou muito problema. 

  

R2: Muita dificuldade. Hoje fazemos um trabalho pouco diferente. A Pódium tem a 

preocupação, não adianta nada fazer um produto de qualidade, com uma técnica, ir 

ate o cliente, apresentar o produto sem uma logística adequada e bem definida. Na 

parte do transporte é tudo terceirizado. Com o pessoal do terceirizado, trabalhamos 

com eles a questão de orientar principalmente das entregas. Então, tem todo um 

acompanhamento. Temos o pós-venda, onde tem uma ficha de avaliação que 

acompanha a mercadoria. Ao chegar a mercadoria, o cliente vai dar uma nota para o 

motorista, a qualidade do produto, a forma que foi entregue. Conforme a empresa 

vem via fax, correio ou e-mail. Então, acompanhamos tudo isso, o que nos trouxe 

um benefício muito grande com nossos clientes. De forma geral, no transporte e no 

atendimento ao cliente, conquistamos o mercado com isso também. O prazo de 

entregas foi bem definido, e isso nos ajudou bastante a crescer nesses últimos anos. 

 

R3: No começo houve mudanças, pois o transporte passou a ser terceirizado, mas 

logo nos adaptamos. 

 

R4: Nesta área não teve tanto, porque o frete ficou um pouco estabilizado por uns 

anos. Então não teve muita alteração. Começou a ter alterações agora neste ano. E 

com 2 anos pra cá teve aumento do frete, os horários para serem entregue as 
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mercadorias. Dificuldade com o motorista para a cada 4 horas para descansar. Uma 

dificuldade também, é no transporte para outros estados como São Paulo pelas 

empresas da Garcia e outros, que foi na entrega dos produtos.  

 

R5: Eu diria que a cabeça teria que mudar muito, para que tudo isso aconteça. Por 

exemplo: a logística de transporte de matéria-prima que no passado foi quase que 

exclusiva da empresa, hoje nós não temos ninguém fazendo logística de transporte 

de matéria-prima própria. Porque percebemos que é inviável economicamente  

termos a logística de transporte de matéria-prima própria. E nós obviamente que 

fizemos dessa dificuldade, uma forma de ver uma solução para resolver nosso 

problema futuro. Falando de logística, o transporte de matéria-prima e de produto 

acabado, foi totalmente terceirizado. E, por consequência também, a logística 

interna teve de ser melhorada e obviamente que daí nós que no passado recente 

não tínhamos transporte de empilhadeiras dentro da empresa. A entrega de 

mercadoria também como vem crescendo na ordem de 20% a 25 ao ano, isso nos 

dá uma demanda significativa de pessoas envolvidas e transporte. Mas muito bem 

organizado isso não é problema. Obviamente você vai orientando todos os 

envolvidos, “... - olha , se preparem daqui um tempo nós cresceremos mais tantos 

por cento...” e já vai se organizando agora, porque isso não acontece do dia pra 

noite também. Então, tudo tem que estar muito bem estruturado para isso acontecer.  

 

Com relação a área de logística,  percebe-se aqui algumas divergências no que 

tange às dificuldades, pois houve gerente que não percebeu dificuldades e outros 

que além das dificuldades na vivência, ainda relatam uma quebra de paradigma para 

que o processo logístico da empresa se adequasse ao formato do negócio da 

empresa. Para que a empresa atendesse o mercado, foi necessário tanto reformular 

sua logística externa quanto interna. 

 

Pergunta 9: Existem ou existiram outras fontes de dificuldades? 

 

R1: ...foi mais no início da mudança da empresa, com colaboradores. Não saber o 

resultado do negócio. E a incerteza se daria certo ou não. 
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R2: Hoje estamos amenizando a cultura da Pódium para valorizar muito o próprio 

colaborador, mas tivemos muita dificuldade em formar uma equipe, em ter um 

pessoal capacitado para gestionar. Essa foi a dificuldade de termos um grupo na 

mão. Atualmente temos um grupo bem administrado, sabendo o que quer e bem 

bacana!  

 

R3: As pessoas ao entrar, passam por um treinamento. Mostramos o objetivo da 

empresa, onde queremos chegar, nossas ações como empresa, na parte social, na 

parte ambiental. A pessoa já começa a imaginar um pouco como é a Pódium, e no 

dia-a-dia ela vai vendo a própria realidade. 

 

R4: Acredito que o momento de detalhar e colocar o plano em execução.  

 

R5: Felizmente não tivemos dificuldades maiores. Creio que todos entendendo o que 

a empresa quer e abraçando a causa positivamente fica muito fácil de se 

administrar. 

 

Apesar de ter havido muitas situações em cada uma das áreas funcionais da 

empresa no processo de implantação do planejamento estratégico na empresa, é 

perceptível nas falas dos gerentes que não há valorização das dificuldades e sim um 

sentimento de continuidade, de evitar o desânimo e acima de tudo, com motivação, 

sem minimizar a existência de situações que requereram decisões mais radicais. 

Essas percepções e vivencias das situações difíceis na Pódium são características 

de sua cultura e a tranqüilidade na solução de pontos de estresse, são baseadas, 

atualmente na capacidade de planejar que a empresa desenvolveu nestes últimos 8 

anos.  

 

Percebe-se ainda, que as maiores dificuldades enfrentadas são relacionadas aos 

recursos humanos, ou a todas as pessoas envolvidas com a empresa, incluindo os 

parceiros externos. E, que os gerentes tiveram equilíbrio e maturidade para 

contorná-las. 

 

Ainda neste contexto, são perceptíveis as ações estratégicas adotadas para cada 

área funcional, sendo o trabalho de gerenciamento a nível de planejamento tático 
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muito forte e cuidadoso para que nenhuma parte da “engrenagem” fique fora do 

ritmo, o que poderia afetar toda a empresa. 

A visão dos gerentes apresenta-se bastante heterogênea, sendo perceptível uma 

exposição e referencias maiores à suas áreas de trabalho, o que pode à longo prazo 

ocasionar a perda da visão global dos objetivos da empresa.    

 

Ao encerrar este tópico de análise, cabe ressaltar que muitas vezes foram citados 

pelos respondentes os benefícios da implantação do planejamento estratégico como 

instrumento de gestão da empresa, apesar das dificuldades na implantação, ele é 

considerado como um marco na história da empresa. 

 

Os quadros 12 a 19 apresentam os resumos sintéticos das respostas dos 

entrevistados. 

 

Quadro 12: Subtema -  Influências externas provocadas pela processo de PE. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Atuamos mais no planejamento das empresas em relação a 
suprimentos de matéria prima, no desenvolvimento de novos 
produtos, informações de mercado (industrias  e varejo). 

R2 Os clientes sabem o histórico do produto (origem, laudo, rastreado, 
de onde veio). 

R3 Sem dúvida que influenciou e ainda influencia os parceiros que 
estão fora da organização, e esta influência, muitas vezes, trás 
benefícios tanto para a empresa como para os próprios 
fornecedores e clientes. 

R4 Um relacionamento direto com nossos clientes (eliminação dos 
representantes comerciais). 

R5 Quando está próximo de revisar nosso PE, entramos em contato 
com nossos fornecedores, clientes, porque se ele vai crescer 20% 
que adianta nós planejarmos crescer 10%. 

Conclusão A empresa implementou mudanças consideráveis em sua forma de 
relacionar-se com o ambiente externo, e, ações estratégicas 
proporcionaram a otimização em muitos de seus processos, 
principalmente, fidelizando clientes e conquistando o respeito de 
seus fornecedores. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 13: Subtema -  Perenidade e amplitude do PE. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Pretende-se continuar com a mesma abrangência. 
R2 Se houver necessidade  repensaremos o processo. 
R3 Pretende-se continuar. 
R4 Sem dúvida nos sentimos confortáveis com a sua utilização. 
R5 Acredito que não pode ser de outra forma. 
Conclusão Os respondentes reiteram em aprovação a forma como o processo 

de PE é vivenciado na empresa. 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 14: Subtema -  Dificuldades na implantação do PE. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 O mais difícil foi mudar conceitualmente a questão de abrir mais as 
decisões. 

R2 Principalmente com os  colaboradores, por haver necessidade de 
uma mudança de comportamento. 

R3 Mudar a forma de trabalho e as pessoas se ajustarem às novas 
formas de trabalhar. Isto cria novos significados nem sempre fácil 
de administrar. 

R4 Dificuldades com clientes que consumiam da nossa produção 30, 
40%, e esta foi uma mudança considerável. 

R5 Querer mudar toda uma cultura. 
Conclusão É perceptível uma variedade de fatores apontados de acordo com 

seu maior ou menor grau de envolvimento nas áreas.  
Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 15: Subtema - Dificuldades do PE na área de Marketing. 

Respondente Resposta-síntese: 

R1 Não houve. Não existe departamento de marketing na empresa. 
R2 A Podium tem um trabalho com o marketing bem diferente das 

demais. 
R3 Não tem uma pessoa ou departamento responsável pelo marketing 

na Pódium, todos são responsáveis pela imagem do produto. 
R4 A venda técnica é nossa principal ação de marketing. 
R5 Temos o acompanhamento de uma empresa terceirizada. 
Conclusão A estratégia de suprimir o departamento de marketing, utilizando 

um agência externa, minimiza custos e otimiza os resultados, pois 
os investimentos são efetuados cuidadosamente. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 16: Subtema -  Dificuldades do PE em finanças e contabilidade. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Houve um pouco, porque não houve planejamento adequado com 
a necessidade de investimento. 

R2 A empresa buscou foi financiamentos para evolução de 
equipamento. Houve um pouco de dificuldade. 

R3 Foi um pouco difícil no começo. 
R4 Não houve maiores problemas. 
R5 As dificuldades de implantação foram pequenas. A contratação de 

uma contadora facilitou e muito nossas informações mais próximas 
da realidade para poder a acompanha a empresa. 

Conclusão A empresa não teve grandes sobressaltos nesta área funcional. 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 17: Subtema -   Dificuldades na área de produção. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Foi um dos setores que teve mais impacto. 
R2 Não foi muito problemático, o pessoal já estava acostumado com a 

empresa que já era de certa forma bem organizada. 
R3 Houve dificuldades, pois como nossa empresa já vinha com 15 

anos, os equipamentos um pouco ultrapassados. Foi muito difícil 
no inicio. 

R4 Não houve tanta dificuldade, porque tivemos a visão que poderia 
haver falta de produto. Passamos a produzir mais de 70 produtos e 
fazemos as alterações e adaptações a cada produto de acordo 
com a necessidade do cliente. 

R5 Dificuldade eu creio que não houve, por que nós sempre 
antecipamos muito o planejamento com qualquer investimento em 
relação produtividade, tanto é que nós ampliamos a capacidade 
produtiva da empresa agora no final do ano será dobrada na 
capacidade produtiva. 

Conclusão Embora nesta área tenha havido muitas mudanças, os gerentes 
divergem quanto as dificuldades, isto representa principalmente o 
nível de informação e convivência com os setores sob suas 
responsabilidades. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 18: Subtema - Dificuldades do PE na área de logística. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Houve dificuldades principalmente pela mudança de perfil de 
grande parte da clientela. Houve um certo impacto mas não gerou 
muito problema. 

R2 Houve muita dificuldade. Todo o processo logístico é terceirizado, 
então necessitou de muito ajuste. 

R3 No começo houve mudanças, pois o transporte passou a ser 
terceirizado, mas logo nos adaptamos. 

R4 Não houve muita alteração. Começou a ter alterações agora neste 
ano. 

R5 Sem maiores problemas. A entrega de mercadoria também como 
vem crescendo na ordem de 20% a 25 ao ano, isso nos dá uma 
demanda significativa de pessoas envolvidas e transporte. Então, 
tudo tem que estar muito bem estruturado para isso acontecer. 

Conclusão Percebe-se algumas divergências no que tange às dificuldades, 
pois houve gerente que não percebeu dificuldades e outros que 
além das dificuldades na vivência, ainda relatam uma quebra de 
paradigma para que o processo logístico da empresa se 
adequasse ao formato do negócio da empresa. Para que a 
empresa atendesse o mercado, foi necessário tanto reformular sua 
logística externa quanto interna. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 
Quadro 19: Subtema - Outras fontes de dificuldades do PE. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Não saber o resultado do negócio. E a incerteza se daria certo ou 
não. 

R2 Tivemos muita dificuldade em formar uma equipe. 
R3 Treinar as pessoas e ainda outras preocupações que surgiram na 

área social e ambiental. 
R4 Detalhar e colocar o plano em execução. 
R5 Não tivemos dificuldades maiores. 
Conclusão As maiores dificuldades são relacionadas às pessoas e às 

incertezas do processo de planejamento estratégico. 
 Fonte: elaborado pela autora 

 

5.3 Resultados organizacionais específicos na Pódium com a execução do 

processo de PE 

 

Este tópico apresenta, pela visão dos gerentes, os resultados organizacionais 

específicos, que foram conquistados em razão da implantação do processo de 

planejamento estratégico na empresa. 
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Pergunta 1: Quais os principais resultados organizacionais na área de 

marketing? 

 

R1: É um marketing mais interno, mas que todos são responsáveis pelas  vendas da 

empresa. E isso alterou bastante o nível de venda, mudar essa perspectiva de 

marketing, de quando a empresa ainda não tinha o planejamento, para depois que 

ela passou a planejar, a imagem da empresa, por ser uma empresa que tem um 

conceito bom em qualidade, uma imagem positiva para o mercado. As vendas 

cresceram, não posso dizer que seja exatamente pelo novo sistema de trabalho, é 

difícil de medir, talvez ela alcançasse este nível mais devagar, porque ela 

provavelmente teve um crescimento sem isso, no conceito antigo íamos chegar num 

conceito x, e com essa mudança acelerou fazendo com que antecipemos o 

mercado, antecipando a demanda, por exemplo, estamos ampliando a capacidade 

da empresa e isso está planejado, hoje da para suprir a expectativa do mercado em 

2014. 

 

R2: Houve aumento nas vendas, na satisfação do cliente aumentou muito, porque 

nos estamos bem próximo. Nenhum cliente nosso fica sem receber uma visita 

nossa. No máximo entre 30 e 40 dias. Independente se ele compra 10 saquinhos ou 

compra 1000. Nos estamos sempre em contato com o cliente. Na Pódium não tem 

representante. É tudo a parte comercial e técnica que faz isso. Abrange de norte a 

sul, Brasil inteiro. Hoje temos da área técnica, uma pessoa que atende a região sul; 

temos em Minas; São Paulo, Brasília. Cada pessoa dessa fica dando suporte. E na 

parte comercial, a empresa oferece esse suporte juntamente com a área técnica 

bem próxima ao cliente. O nosso foco maior na parte de venda, foi na cidade de São 

Paulo e Minas. Atualmente temos o mercado do Rio Grande do Sul que cresceu 

bastante. Brasília bastante. Entre os que tínhamos em São Paulo e Minas, 

praticamente triplicou os clientes. Houve uma evolução muito grande. Com o próprio 

trabalho que foi desenvolvido. Onde houve triplicação em 2 a 3 anos. 

 

R3: Não entendo o marketing da empresa como uma forma especifica de mostrar a 

empresa, mas sim pela química que ela fornece para os clientes, para os 

fornecedores, colaboradores, parceiros, sociedade. Não se vê em jornal, TV, revista 

o marketing da empresa com intuito de aparecer. O marketing é criado de uma 
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forma diferente, por aquilo que a empresa realmente faz. Por exemplo: no 

atendimento ao cliente ela não vende um produto, ela é uma solução para a 

necessidade que ela possa ter. Se chegar um cliente hoje e dizer que nenhum de 

nossos produtos atende a necessidade dele, nós temos uma equipe técnica que tem 

a possibilidade de desenvolver o produto de numero 81 pra poder vender. Eu 

particularmente não conheço nenhuma empresa que faça isso.  

 

R4: O principal marketing que a empresa faz, é dar assistência pessoal aos nossos 

clientes e quando lançamos novos produtos, nossos clientes são os primeiros a 

conhecê-lo e como utilizá-lo, então muitas vezes, nossos próprios clientes fazem o 

marketing dos nossos produtos.  

 

R5: Como mencionei anteriormente, estamos nos saindo muito bem, trabalhamos 

com uma empresa terceirizada que atende todas as necessidades da empresa. Com 

o planejamento de recursos de como e em que mídia serão utilizados geram 

resultados muito bons para a Pódium. 

 

A estratégia da empresa em trabalhar com uma empresa terceirizada para as ações 

de marketing mais relevantes, trouxe de acordo com R5 vantagens para empresa, 

uma vez que, com o conhecimento técnico que a terceirizada detém, as decisões de 

investimento nesta área trazem resultados e menos custo para empresa manter uma 

equipe interna de marketing. Desse modo, as ações de marketing internas passam 

principalmente pela conscientização de que todos são responsáveis pela imagem da 

empresa. 

 

O entendimento diferenciado sobre as atividades de marketing pela empresa permite 

que os colaboradores tenham foco em todas as suas atividades, entendendo-as 

como um fator importante para a imagem da empresa. A contratação de uma 

empresa terceirizada possibilita resultados realmente muito positivos. 
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Pergunta 2: Na área de RH, quais os resultados organizacionais, em termos de 

pessoas? Foi positivo ou negativo? 

 

R1: ...acredito que foi positivo, temos um grupo muito grande de colaboradores que 

se envolvem, que veste a camisa. Como existe uma certa rotatividade, isso não dá 

para dizer que é uma totalidade, mas a maioria tem uma relação muito próxima com 

a empresa. 

 

R2: Na questão com os próprios colaboradores, a empresa investe muito em 

capacitação, dentro da empresa, no nosso horário. Hoje mesmo tem uma turma que 

faz espanhol na parte da manha e outra turma que faz inglês na parte da tarde. É 

onde a empresa investe e acredita no próprio colaborador, subsidiando todo 

treinamento e alguns cursos que possibilitam promover o desenvolvimento de 

pessoas. Isso mostra a valorização do próprio colaborador e ele dá o retorno 

necessário para a empresa. Hoje nossa equipe tem melhorado muito, tem grandes 

projetos pela frente, mas o pessoal está se capacitando, preparando para chegar 

onde queremos chegar. 

 

R3: É mais complicado trabalhar com essas maneiras que a empresa tem de 

administrar internamente. Atualmente o pessoal é mais qualificado. A equipe que 

temos é muito boa. As pessoas que entram aqui, já entram sabendo como é a 

empresa, pelo modo como a empresa passa a imagem lá fora.  

 

R4: Vendo bem, nossos funcionários acabam tendo uma atenção, digamos 

diferenciado com relação as outras empresas. Tem-se baixa rotatividade do pessoal. 

Tem aqueles que saem por não querer mais a função ou até trocando de trabalho, 

setor.  

 

R5: Ver resposta da pergunta 3 da seção 5.2. 

 

Quanto aos resultados com a área de Recursos humanos, nenhum dos 

respondentes evidenciou fatos ou resultados negativos. A empresa tem um baixo 

índice de rotatividade de pessoal, é perceptível o respeito e também um resultado 
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positivo que pode ser decorrente da condução, pela equipe gerencial, do processo 

de implantação do planejamento estratégico no que tange às pessoas. 

 

Embora esta tenha sido umas das áreas de maiores preocupações e dificuldade 

como exposto no item anterior, e seja perceptível a mudança da cultura 

organizacional, isto não causou grandes transtornos aos gestores na implantação 

destas mudanças. 

 

Pergunta 3: E os resultados nas áreas de contabilidades e finanças? 

 

R1: É muito satisfatório em razão do faturamento e lucro. 

 

R2: Hoje estamos bem estruturados na parte de captação de recursos, é tudo 

praticamente com recursos próprios. Estamos neste momento, fazendo alguns 

investimentos, buscando capital por taxas mais atrativas. Mas maioria de tudo aqui 

foi com recursos próprios. 

 

R3: Os resultados são divulgados. A cada 15 dias (mensal) é realizada reuniões com 

todos os setores da empresa onde todos os números são divulgados: rendimento, 

produção, faturamento, investimentos.  

 

R4: Está positivo. Podemos dizer que temos lucro. 

 

R5: Sem dúvidas, por planejar, estruturar, e agregar valor ao seu produto final, dá 

uma condição de estabilidade e de lucratividade maior do que ela poderia ter, às 

vezes acima do esperado, em conseqüência, principalmente da mudança de 

mentalidade na visão da empresa. Saímos de um produto que daria pra dizer que é 

uma “commoditie” internacional que é uma fécula de mandioca, e que tem um preço 

trabalhado de uma forma bem abaixo do que nós produzimos, para o produto 

especial. E isso agrega o valor por consequência agregou maior lucratividade, e a 

empresa pode por ao longo desses anos investir tanto sem demandar 

financiamentos exatamente por conta da agregação de valor. E isso proporcionou 

uma estabilidade maior no caixa e a parte contábil é motivo de maior tranqüilidade. 
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Enquanto os respondentes 1, 2, 3 e 4, apenas afirmam que as condições nesta área 

funcional está em boas condição, para o respondente 5, de forma muito consciente 

descreve o que proporcionou à empresa a condição atual das finanças da Pódium. 

Em sua fala (R5), é perceptível que a estratégia de diferenciação, que de acordo 

com Hitt, Ireland e Hoskisson  (2008, p. 110) é um conjunto de ações para produzir 

bens ou serviços que os clientes percebem como diferentes, de modo a ser 

importantes para eles,   proporcionou à empresa, muitas vezes, um retorno acima do 

esperado. Esta mudança estratégica com relação ao produto, que foi percebida com 

a observação do mercado, se encaixa com o modelo dos autores acima citados na 

página 13 (o processo de administração estratégica), onde afirmam que a obtenção 

de retornos acima da média acontece quando a empresa implanta estratégia 

determinada pela característica da indústria e pelo macroambiente. Ainda para os 

autores, as empresas desenvolvem habilidades internas condizentes à 

necessidades de implantação da estratégia.  

 

Neste caso em particular, ou seja, nesta unidade de análise, a preocupação e o bom 

gerenciamento dos recursos, o processo de capacitação dos recursos, um setor com 

oportunidades a ser exploradas, e, as ações estratégicas tomadas para obter 

retornos diferenciados, proporcionaram estes resultados. 

 

Pergunta 4: Na área de produção, quais os resultados que poderiam ser 

mensurados?  

 

R1: A nossa produção se voltou para um mercado mais especifico. Definição de 

mercado e produto. 

 

R2: O resultado é muito satisfatório. Passamos a produzir mais produto em 

quantidade e características e isso com qualidade superior a que produzíamos antes 

de estruturarmos o processo de planejamento. 

 

R3: Está muito satisfatório. E isso só foi possível com o envolvimento do pessoal. 

Temos equipe de três laboratoristas, onde são responsáveis por todo o processo de 

qualidade trabalhando para melhor  atendimento ao cliente. 
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R4: Satisfatório. Porque hoje não está faltando produto, matéria-prima (aos nossos 

clientes) para ser entregue.  

 

R5: Também muito satisfatório e obviamente que crescentes cada vez mais por 

conta de desenvolver e produzirmos novos produtos e dando a eles toda uma 

estrutura, porque não se pode ter somente a visão de que tem que ter um Mercado 

diferenciado, precisa investir em novos equipamentos, em novas tecnologias para 

que isso cada vez mais aconteça de forma mais clara, para que o cliente também 

perceba que você está sempre buscando oferecer alternativas melhores a eles em 

relação ao  que o Mercado já oferece. 

 

Nesta questão, os respondentes diferem bastante quanto ao foco apresentado nas 

respostas e visão particular dos resultados desta área funcional. Na fala do 

respondente 1, estes resultados são facilitados pela especificidade do mercado e 

definição do mercado e do produto, aqui percebe-se novamente a menção à 

estratégia da empresa em trabalhar com um nicho de mercado.    

 

O respondente 2  destaca a quantidade e qualidade da produção da Pódium, como 

sendo importantes resultados deste setor, e é corroborado pelo respondente 3, que 

ainda refere-se à equipe responsável pelo setor de qualidade. As falas dos 

respondentes principalmente de R4 “...não está faltando produto para ser entregue” 

e de R5 “...não se pode ter somente a visão de que tem que ter um Mercado 

diferenciado, precisa investir em novos equipamentos”, deixam claras as ações de 

planejamento, subentendendo que os resultados são oriundos deste planejamento e 

da preocupação com o mercado consumidor, ficando implícitas as ações 

estratégicas da empresa. 

 

Pergunta 5: Com relação a logística, como podem ser avaliados os resultados? 

 
R1: Positivos e nesta área funcional, com tranqüilidade. 

R2: Dentro do que havíamos pensado, para a empresa, os resultados são positivos. 

 

R3: Excelentes, considerando que toda a parte logística é terceirizada e as relações 

entre a empresa e os prestadores de serviço são muito boas. 
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R4: São positivos. 

 

R5: Depois de uma reavaliação e readequação do sistema de reabastecimento e 

distribuição os resultados são muito bons para a empresa. 

 

Como já explicitado anteriormente, o processo logístico da empresa sofreu 

modificações consideráveis na implantação do PE, passando a ser totalmente 

terceirizado, o que, como pode-se perceber, trouxe resultados positivos e até 

tranqüilidade para os gestores. 

 

Pergunta 6: E, em relação à  estratégia de internacionalização? 

 

R1: No passado, teve uma importância maior com as vendas externas ( em termos 

de querer exportar), hoje é um pouco menor, mas isso passa por um 

acompanhamento. Sempre participamos de feiras internacionais, como visitantes, 

sempre buscando contatos externos, mas isso vem do planejamento estratégico. 

Hoje, o planejamento nos proporciona melhores condições de atender o mercado, 

como não havia antes, inclusive o mercado externo. 

  

R2: O gerente geral, foi numa missão ao Japão, México e nessa semana vamos 

para os Estados Unidos, ainda temos uma pessoa que está na Alemanha. O 

segmento em que atuamos no mercado evoluiu muito aqui no Brasil e fora também. 

Temos projetos bons para o México. O outro está na França, e estamos buscando 

essas opções que são bem atrativas para o mercado exterior. 

 

R3: Excelentes e só pode se tornar uma realidade em razão da implementação do 

planejamento estratégico em 2004. 

 

R4: Temos um pouco do mercado para fora mesmo, como hoje nossa produção está 

escassa, acaba deixando de querer procurar mais mercado afora. A parte de 

importação está meio parada. Como querer vender lá fora se não tem produção? 

Estamos modificando a nossa estrutura para dobrar a nossa produção já para o 
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inicio de 2013. Não deixamos de observar o mercado externo, porque é sempre uma 

porta, acompanhar o mercado como a Tailândia, entre outros. 

 

R5: Importantíssimo. Planejamos para final de 2012, a capacidade produtiva, ao 

longo destes anos, eu como gestor estive na Europa, na Ásia, América Central, 

América do Norte, América do Sul buscando novos mercados para exatamente 

poder fazer com que o nosso pseudo excedente de produção do próximo ano tenha 

vislumbres em mercados internacionais que nós já fizemos hoje, mas com pouca 

quantidade em torno de 5% só das nossas vendas. Então, essa internacionalização 

se faz importante quando se tem também excedente de produção, por que hoje, o 

mercado nacional absorve totalmente a nossa capacidade produtiva, mas temos que 

ter essa visão de mercado futuro, em que esses mercados crescem lentamente. E, 

como somos uma empresa especializada em produção alimentos diferenciados, 

temos que estar buscando no Mercado internacional  essa oportunidade de negócios 

futuros. 

 

Pode-se perceber que de acordo com o respondente 1 e 3, o processo de 

planejamento ofereceu as condições para a empresa estruturar e implantar sua 

estratégia de internacionalização, ou melhor, que as decisões recentes de 

internacionalização são resultantes do processo de planejamento estratégico 

implantado há aproximadamente oito anos pela empresa.  

 

Pergunta 7: E para a empresa como um todo? 

 

R1: Foi excelente, pois o objetivo que havia sido pensado foi alcançado acima do 

havia sido planejado. E é sempre assim. 

 

R2: Pelo já mencionado, o PE, em razão dos resultados que se apresenta 

atualmente, foi um marco para a empresa 

 

R3: Em pouco tempo alcançamos resultados que esperávamos demorar mais, isto 

em função do bom gerenciamento, entendimento e até aceitação na implantação do 

planejamento estratégico aqui na empresa. 
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R4: Hoje conseguimos atender os clientes da forma que foi planejado, ou melhor, 

que gostaríamos de atender há 10, 15 anos atrás.  

 

R5: Fantásticos. Ao longo desses ultimo 8 ou 10 anos, o crescimento, ele é 

significativo e obviamente que isso vem crescendo por conta do envolvimento de 

todos em busca de um só objetivo, que é fazer com que a empresa cresça e por 

conseqüência, todos cresçamos juntos. E é nisso que os resultados tem aparecido. 

Ainda, ao longo desses 22 anos ela teve um crescimento linear até 2004, por que 

depois do PE, ela cresceu em torno de cinco vezes, nestes últimos  oito anos. Isso é 

um marco. A gente não se surpreende porque isso tudo foi planejado. 

 

De acordo com os respondentes e com os resultados apresentados pela empresa, a 

adoção deste instrumento de gestão beneficiou de maneira surpreendente a todos 

os que estão envolvidos com ela direta ou indiretamente. A implantação deste 

instrumento, proporcionou uma facilitação dos processos internos da empresa, 

facilitando o seu dia a dia da empresa e mudando a perspectiva dos colaboradores 

com ela envolvidos, bem como das pessoas que estão no mercado de trabalho e 

reconhece na Pódium uma excelente oportunidade de crescimento profissional, 

como foi citado anteriormente. 

 

E, a consciência de que, com a implantação de um instrumento de gestão que 

permite controlar de forma mais rigorosa os processos e resultados da empresa, 

aliada à consciência de todos os envolvidos em se comprometer em realizar o que 

foi planejado, gerou o que pode-se perceber até um sentimento de felicidade na 

equipe de gestão desta unidade de análise. 

 

Os quadros 20 a 26 apresentam os resumos sintéticos das respostas dos 

entrevistados. 
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Quadro 20: Subtema - Resultados organizacionais na área de marketing. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Todos são responsáveis pelas vendas. As vendas cresceram 
consideravelmente. 

R2 Houve aumento nas vendas, na satisfação do cliente aumentou 
muito, triplicando em 3 anos. 

R3 Não entendo o marketing da empresa como uma forma especifica 
de mostrar a empresa, mas sim pela química que ela fornece para 
os clientes. Criamos os produtos de acordo com a vontade do 
cliente e oferecemos total atenção a ele. 

R4 O principal marketing da empresa é dar assistência pessoal aos 
nossos clientes.Quando lançamos novos produtos, nossos clientes 
são os primeiros a conhecê-lo e saber como utilizá-lo, muitas 
vezes, nossos próprios clientes fazem o marketing dos nossos 
produtos.  

R5 Trabalhamos com uma empresa terceirizada, com essa estratégia 
investimos melhor os recursos desta área. 

Conclusão O entendimento diferenciado sobre as atividades de marketing 
pela empresa permite que os colaboradores tenham foco em todas 
as suas atividades, entendendo-as como um fator importante para 
a imagem da empresa. A contratação de uma empresa terceirizada 
possibilita resultados realmente muito positivos. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 21: Subtema - Resultados organizacionais na área de R. H. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Provocou uma relação muito próxima dos funcionários com a 
empresa. 

R2 A empresa investe muito em capacitação, dentro da empresa, no 
horário de trabalho e o retorno é perceptível pelos resultados 
apresentados. 

R3 Atualmente o pessoal é mais qualificado. 
R4 Tem-se baixa rotatividade do pessoal. 
R5 Primeiro, é querer mudar toda uma cultura. São diversos 

paradigmas que existem, principalmente, na cabeça das pessoas 
de que planejar é algo difícil, mas depois de um certo tempo e com 
a evolução que estamos, hoje é muito fácil e tranquilo fazer isso 
acontecer. 

Conclusão Embora sempre alvo de muitas preocupações e às vezes muitos 
transtornos. A empresa apresenta um baixo índice de rotatividade 
e os resultados relatados são muito positivos. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 22: Subtema - Resultados de contabilidade e finanças. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 É muito satisfatório. 
R2 Hoje estamos bem estruturados na parte de captação de recursos, 

é tudo praticamente com recursos próprios. 
R3 Os resultados são divulgados. A cada 15 dias (mensal) é realizada 

reuniões com todos os setores da empresa onde todos os números 
são divulgados: rendimento, produção, faturamento, investimentos. 

R4 Está positivo. 
R5 Sem dúvidas, por planejar, estruturar, e agregar valor ao seu 

produto final, dá uma condição de estabilidade e de lucratividade 
maior do que ela poderia ter, às vezes acima do esperado. 

Conclusão Enquanto os respondentes 1, 2, 3 e 4, apenas afirmam que as 
condições nesta área funcional está em boas condição, para o 
respondente 5, de forma muito consciente descreve o que 
proporcionou à empresa a condição atual das finanças da Pódium. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 23: Subtema - Resultados organizacionais na área de produção. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 A nossa produção se voltou para um mercado mais especifico. 
Definição de mercado e produto. 

R2 O resultado é muito satisfatório. Passamos a produzir mais produto 
em quantidade e características e isso com qualidade superior. 

R3 Está muito satisfatório. E isso só foi possível com o envolvimento 
do pessoal. 

R4 Satisfatório. Porque hoje não está faltando produto, matéria-prima 
(aos nossos clientes) para ser entregue. 

R5 Muito satisfatório e obviamente que crescentes cada vez mais por 
conta de desenvolvermos e produzirmos novos produtos e dando a 
eles toda uma estrutura. 

Conclusão Os resultados são oriundos do planejamento e da preocupação 
com o mercado consumidor, ficando implícitas as ações 
estratégicas da empresa. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 24: Subtema - Resultados da área de logística. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Positivos e nesta área funcional, com tranqüilidade. 
R2 Dentro do que havíamos pensado,  os resultados são positivos. 
R3 Excelentes, considerando que toda a parte logística é terceirizada 

e as relações entre a empresa e os prestadores de serviço são 
muito boas. 

R4 São positivos. 
R5 Depois de uma reavaliação e readequação do sistema de 

reabastecimento e distribuição os resultados são muito bons.. 
Conclusão O processo logístico da empresa sofreu modificações 

consideráveis na implantação do PE, passando a ser totalmente 
terceirizado, e trouxe resultados positivos para organização. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 25: Subtema - Resultados da estratégia de internacionalização. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 O planejamento nos proporciona melhores condições de atender o 
mercado, como não havia antes, inclusive o mercado externo. 

R2 O segmento em que atuamos no mercado evoluiu muito aqui no 
Brasil e fora também, as últimas missões externas contemplaram o 
mercado japonês, mexicano, francês  e alemão, sempre com 
grandes e excelentes perspectivas. 

R3 Excelentes e só pode se tornar uma realidade em razão da 
implementação do planejamento estratégico em 2004. 

R4 Estamos modificando a nossa estrutura para dobrar a nossa 
produção já para o inicio de 2013. Não deixamos de observar o 
mercado externo, porque é sempre uma porta, acompanhar o 
mercado como a Tailândia, entre outros. 

R5 Importantíssimos. Planejamos para final de 2012 dobrar, a 
capacidade produtiva, ao longo destes anos, estivemos em contato 
com mercados na Europa, na Ásia, América Central, América do 
Norte, América do Sul para exatamente poder fazer com que o 
nosso pseudo excedente de produção do próximo ano tenha 
vislumbres em mercados internacionais. 

Conclusão Pode-se perceber que de acordo com os respondentes 1 e 3, o 
processo de planejamento ofereceu as condições para a empresa 
estruturar e implantar sua estratégia de internacionalização, ou 
melhor, que as decisões recentes de internacionalização são 
resultantes do processo de planejamento estratégico implantado 
há aproximadamente oito anos pela empresa. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 26: Subtema - Resultados gerais da organização. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Foi excelente, pois o objetivo que havia sido pensado foi 
alcançado acima do havia sido planejado. E é sempre assim. 

R2 Pelo já mencionado, o PE, em razão dos resultados que se 
apresenta atualmente, foi um marco para a empresa. 

R3 Em pouco tempo alcançamos resultados acima do que 
esperávamos, isto em função do bom gerenciamento, 
entendimento e aceitação na implantação do PE na empresa. 

R4 Conseguimos atender os clientes da forma que foi planejado, ou 
melhor, que gostaríamos de atender há 10, 15 anos atrás. 

R5 Os resultados são fantásticos e não causa surpresa, pois foram 
planejados. 

Conclusão A adoção deste instrumento de gestão beneficiou de maneira 
surpreendente a todos os que estão envolvidos com ela direta ou 
indiretamente. Ele permitiu controlar de forma mais rigorosa os 
processos e resultados da empresa, aliada à consciência de 
todos os envolvidos em se comprometer em realizar o que foi 
planejado. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

5.4 Avaliação dos resultados gerais proporcionados pela implantação do PE. 

 

Este tópico apresenta os resultados gerais da contribuição e o nível de satisfação de 

todos os envolvidos no e com o projeto de planejamento estratégico na Pódium. 

 

Pergunta 1: Como tem sido efetuado o monitoramento (controle) das 

atividades de Planejamento estratégico? 

 

R1: A empresa não emprega nenhum instrumento de controle específico da 

estratégia, o que fazemos é que, como planejamos cada atividade para atingir um 

resultado, acompanhamos, pode-se dizer semanalmente, o andamento tanto do 

trabalho (ações) como do desempenho final e isto sempre é comunicado para todos 

os envolvidos, de certa maneira para toda a empresa. 

 

R2: Toda semana nos temos reuniões com a diretoria, com o pessoal da gestão e ai 

a gente coloca a estratégia para o ano de 2012. Toda semana, todo mês nos vamos 

acompanhando e colocando as metas a serem atingidas. Em todas as áreas: 

comercial, financeira, produção, desenvolvimento. Sentamos e vamos analisar: 
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aquilo que foi planejado e o que foi realizado? Se não está em conformidade? Por 

quê? Mas não temos um sistema efetivo para isso, tem apenas controles gerenciais 

(SIG) para administrar isso. 

 

R3: Não existe uma modelo de avaliação adotado pela empresa. Faz-se 

estatisticamente ou considerando a situação. 

 

R4: De forma sistêmica e acompanhado diária e semanalmente. 

 

R5: Para um bom planejamento é certo que, você tem que acompanhar ele 

diariamente, em todos os sentidos, todos os setores envolvidos. Que ao longo de um 

dia, uma semana, um mês, um ano, existe muitas mudanças, e que para um bom 

planejamento você tem também que ir adaptado várias vezes, e tendo a capacidade 

de realizar aquilo que foi planejado, ou até fazer com que algo aconteça exatamente, 

por que você precisa no mínimo daquele resultado. Então, quando se chega no final 

de um exercício e vê que consegue 96% daquilo que você planejou, e isso satisfaz 

muito como resultado. Por que você demandou tempo pra planejar aquilo e envolver 

diversas pessoas e se consegui resultado é porque é pra dar muito certo. 

Planejamento tem que avaliar cada dia, cada minuto. 

 

Apesar de haver um monitoramento que proporciona um feedback  que permite à 

Pódium uma tomada de decisão para alinhar o que foi planejado e o realizado, 

mesmo sem um instrumento ou modelo conforme o apresentado no quadro 4.  O 

monitoramento é feito, normalmente, por meio de relatórios emitidos pelos sistemas 

gerenciais utilizado pela empresa, ou pela solicitação para acompanhamento mais 

específico de alguma atividade que não esteja em conformidade com o que foi 

planejado. 

 

Embora não haja relatos de problemas com a não utilização de um modelo de 

avaliação de desempenho, faz-se necessário que os gestores tenham consciência 

de que a delimitação dos padrões de desempenho, possibilitam mais facilmente o 

ajuste entre o que foi realizado e o que foi planejado, e ainda permite intervenções 

mais precisas. 
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Ainda, a não utilização de uma avaliação de desempenho pode acarretar tanto 

confusão e insegurança aos participantes do processo de planejamento . 

 

Pergunta 2: Tem sido necessário efetuar revisões no conteúdo e na forma de 

implementação do PE na Pódium? Por quê? 

 

R1: As revisões são freqüentes em algumas ações ou áreas, como por exemplo, no 

departamento de produção, pois criamos ou modificamos os produtos de acordo 

com a solicitação do cliente, isso gera alguns desdobramentos internos, mas isso faz 

parte da política de atendimento da empresa. As revisões são mais esporádicas no 

que se refere ao conteúdo, mas a cada inicio de ano nos reunimos e reafirmamos ou 

estabelecemos novas metas. 

 

R2: Sim. Temos um norte, mas nada nos impede que conforme a situação 

precisemos ajustar para melhor. Mas a empresa é flexível nesse sentido de mudar 

ou fazer alteração necessária em nosso projeto. Mas apenas o que  planejamos e 

não atingimos acima da média. Idealizamos a empresa para 3 ou quatro anos. 

 

R3: Sim. Com foco principalmente em algumas atividades que tendem a agilizar o 

processo. Outros conteúdos como as políticas, são mais difíceis de serem alterados. 

R4: Sim, quando se faz necessário. 

 

R5: Sem dúvida. Isso se faz necessário por conta de que ao longo de 5 a 10 anos, 

coisas novas acontecem, e você tem que ter a sensibilidade de visualizar de que 

aquilo que foi planejado as vezes foi incorreto e também ter a humildade de ver 

aquilo que foi planejado as vezes não estava de acordo com a necessidade do 

Mercado. Essas reavaliações, essas mudanças nas estratégias, principalmente as 

funcionais, na forma de gestionar, na forma de considerar os resultados, elas tem 

que ser revistas periodicamente, sem dúvida. E, isso faz com que a empresa 

amadureça e tenha a sensibilidade de analisar, muitas vezes, se o que foi planejado  

está dentro da sua realidade. 

 

Como foi mencionado ao longo das entrevistas, embora o PE da Pódium seja de 

longo prazo, as decisões importantes quanto a médio prazo são antecipadas, como 
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temos citados “idealizamos a empresa no máximo para 3 ou 4 anos”, e a empresa 

avalia os resultados no curto prazo anualmente também mencionado anteriormente 

um respondente afirma “...temos um planejamento da empresa sempre um ano 

antecipado”.  

 

Desse modo, percebe-se que a empresa utiliza-se de dois espaços de tempo 

(cronograma) para revisar suas metas, uma a médio e a outra à curto prazo, esta 

prática corrobora com Costa (2007), que afirma que ao final de cada período de 

planejamento que ele considera uma ano, deverão ser feitas avaliações e revisões 

gerais de todo o processo de implantação das ações planejadas, já de acordo com 

Oliveira (2010), as revisões podem ser ocasionais, quando houver necessidade  ou 

periódicas, com um acompanhamento mais apurado da realidade. 

 

Pergunta 3: Analise o resultado geral de satisfação com o PE na Pódium 

Alimentos, referente a (aos): 

 

3A: Para os parceiros externos, atacadistas, varejo ou os clientes.  

 

R1: O retorno que temos de nossos diversos parceiros é excelente. O feedback na 

questão do planejamento que vemos para eles no futuro, o que eles vêem para nós, 

levando informações de mercado, perspectivas e orientação em relação ao 

fornecimento, matéria-prima. O conceito que temos perante eles, e de sermos uma 

empresa extremamente organizada e com padrões éticos quanto às relações 

externas à empresa 

 

R2: Com certeza. A resposta disso tudo está na evolução. No crescimento das 

vendas, no desenvolvimento de novos produtos,  e tudo isso nos traz que o mercado 

esta aceitando muito bem lá na ponta. Atualmente contamos com muito mais 

fornecedores fidelizados pela nossa conduta de trabalho. E uma resposta totalmente 

favorável no desenvolvimento e satisfação com nossa gestão estratégica. 

 

R3: Tratamos aqui os fornecedores, transportadores, com o mesmo pensamento a 

atenção como tratamos os clientes. E isso gera para eles também, uma satisfação 

grande pelo fato de é diferente. Geralmente um motorista aí no mercado ele chega e 
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tem que ficar lá no setor, sem café, sem alimentação. E aqui é bem diferente. É um 

aperto de mão, um oi, tudo bem? Aqui se faz dessa forma, você precisa fazer uma 

ligação, fique a vontade pra tomar um café, se precisar descansar tem um lugar ali, 

se precisar se alimentar nós pedimos para ligar na cidade e trazer. E isso eles veem 

de uma forma bem diferente.  

 

R4: Excelente, no ponto de vista sempre pensando que tem que estar melhorando. 

Sempre buscar melhorias na qualidade, em tudo.  

 

R5: Eu que tenho contato muito próximo da grande maioria deles. E acredito que, se 

fizéssemos uma pesquisa técnica a satisfação seria muito grande. Exatamente por 

nos diferenciarmos do que o mercado tem oferecido. Por exemplo, concorrência, 

como nós temos uma relação com nosso parceiro externo muito próximo de visitas 

diárias, semanais, mensais isso da uma proximidade muito grande do nosso 

parceiro externo com todos os meios envolvidos na área de produção, gestão, 

administração, da empresa. Então essa satisfação é tanto da Podium com seu 

cliente externo, como do cliente externo com seu fornecedor. É uma relação muito 

amistosa, muito profissional e quando você mostra isso para o cliente , com essa 

preocupar de organizar, estruturar, ele tem uma nova visão da empresa também. Ele 

sabe que se nós estamos questionando e saber o ele vai crescer é que nós estamos 

preocupados na estrutura para dar essa condição. Tudo faz com que a gente tenha 

uma relação melhor de fornecedor para cliente, e cliente X fornecedor. 

Na percepção dos entrevistados os elos da cadeia estão satisfeitos em trabalhar e 

se relacionar com a empresa. Cabe ressaltar que não existem avaliações formais, 

que possam comprovar o grau de satisfação quanto aos parceiros externos da 

Pódium.  

 

3b: Para os funcionários em geral, eles estão satisfeitos? 

 

R1: “...Acredito que sim. Por fadiga há um aumento de rotatividade, mas no nosso 

caso isso relativamente muito pequeno. Acreditamos que os funcionários tem uma 

relação muito intensa com empresa, porque ela atua junto às famílias dos 

funcionários, com entretenimento, premiações, encontro de família, dia de pescaria, 

recreações. A alimentação é na própria empresa,há o espaço de descanso na hora 
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do almoço, a integração da família. E, voltar para a família a importância de não 

trazer para o trabalho problemas, pois é passível de acarretar acidentes 

provenientes da distração e aqui na empresa, por ser uma indústria, um trabalho 

preciso, pode acarretar acidentes. Mas é percebido um nível de satisfação muito 

bom. Eles gostam de trabalhar aqui. 

  

R2: Sim, acredito que muito. Até por tudo o que a empresa faz. Hoje, acreditamos 

que a resposta que colaboradores nos repassam, eles estão satisfeitos com aquilo 

que está sendo oferecido para eles. Estão cumprindo a parte deles, como para a 

empresa também. 

 

R3: Percebemos que os funcionários estão satisfeitos em ter uma participação 

significativa na empresa.  

 

R4: Acredito que satisfatório. 

 

R5: Eu digo como gestor. Não é fácil com os colaboradores de uma forma geral. Eu 

convivo com eles tenho essa relação, dou abertura a eles para estarem se 

aproximando da gente, é uma satisfação muito grande, seria demagogo tentar 

mensurar isso em números pelo contato diário. Estamos muito próximos de uma 

satisfação plena do quadro de funcionários com a forma de administrar a empresa e 

com a forma de planejar e como forma de conquistar os resultados. Aquilo que nós 

conquistamos reverte muito em benefícios os funcionários. Hoje esta é uma 

empresa que sabe dividir parte daquilo que ela ganha com o seu quadro de 

funcionários. 

 

Os resultados quanto aos colaboradores é avaliado de forma positiva pelos 

entrevistados. Percebe-se que houve um esforço e que o processo de planejamento 

estratégico se estendeu para uma gestão estratégica de pessoas, com a 

preocupação de integrar e valorizar todas as pessoas envolvidas com a empresa.  

 

Percebe-se ainda na resposta do respondente 5 “...Hoje, esta é uma empresa que 

sabe dividir parte daquilo que ela ganha  com o seu quadro de funcionários”, reflete 
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os novos valores e até políticas que foram estabelecidas a partir deste instrumento 

de gestão. 

 

3c: Para a diretoria, está satisfatório em trabalhar com essa metodologia? 

 

R1: Estamos muito satisfeitos, principalmente pela organização que gerou. 

 

R2: Com certeza. As mudanças favoreceram e acabaram por evidenciar os valores 

éticos em todos os seus aspectos, procuramos ser o mais correto em todas as 

ações, nos colocamos no lugar dos colaboradores, clientes fornecedores. Tudo deve 

ser claro para todos. As informações do que foi vendido, o que foi produzido são 

repassadas para todos os setores atingindo todos os níveis. Na empresa vive-se sob 

o principio da transparência. Não há um produto sequer vendido sem Nota Fiscal, 

nem meia nota. Aqui é proibido falar em caixa dois, em meia-nota, esses valores 

éticos foram propostos na confecção do projeto de planejamento estratégico. E isso 

nos mostra que uma gestão transparente e clara como a nossa promove  satisfação 

para todos que se relacionam com a empresa. 

 

R3: Acredito que todos bastante satisfeitos. 

 

R4: Acredito que a diretoria está bem satisfeita. Ela está fazendo melhorias na 

fábrica para poder aumentar significativamente. No próximo ano nós vamos dobrar a 

capacidade produtiva da empresa. Estão bem satisfeitos com o andamento da 

empresa. 

 

R5: Eu diria que é total, porque o que nos satisfaz é ver a empresa bem, por 

consequência todos envolvidos, bem e chegarmos ao final de um ano ver que tudo 

aquilo que nós planejamos se concretizou e ainda com muito mais satisfação para 

todos os envolvidos. Então, nós como diretores, temos certeza de que estamos no 

caminho certo, temos muito a crescer, temos muito a se preparar como empresário, 

como mercado, visualizando futuramente que nós vamos continuar dando a todos os 

envolvidos essa base sólida para cada vez estar em crescimento mais solidificado. 
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O estabelecimento dos valores organizacionais, interferiram, não somente nas 

relações no ambiente interno como ultrapassou as fronteiras da empresa, atingindo 

um novo status nas relações entre a empresa, fornecedores e clientes, como afirma 

o respondente 2 . Este aspecto foi bastante evidenciado por este respondente como 

um ponto positivo para a organização, pois em suas perspectivas promove uma boa 

imagem da empresa no ambiente em que ela atua. 

 

Para os demais respondentes o enfoque principal foi com relação ao 

desenvolvimento e resultados organizacionais. 

 

3d: E, para os sócios? 

 

R1: “...complemento a resposta anterior, dizendo que quando o planejamento 

estratégico passou a existir em nosso processo de gestão, o que sentimos foi uma  

que ficou mais leve trabalhar na empresa”. 

  

R2: Percebe-se um alto grau de satisfação. 

 

R3: Satisfeitos em razão dos resultados. 

 

R4: Acredito que satisfeitos. 

R5: Melhor ainda, acho que com tudo isso envolvido a satisfação de todos em vista 

dos resultados saber de onde saímos e aonde chegamos e  poderemos chegar. Não 

tenho dúvida que foi e é uma realização para todos. 

 

Percebe-se pelo discurso do respondente 1, que é um dos sócios da empresa 

quando ele diz: “...quando o planejamento estratégico passou a existir em nosso 

processo de gestão, o que sentimos foi uma  que ficou mais leve trabalhar na 

empresa”, expressando assim, a satisfação que a decisão de implementar o 

planejamento estratégico na empresa proporcionou.  Percebe-se ainda, nesta 

resposta, que é complemento da resposta quando ele é questionado como diretor 

onde ele responde que “Estamos muito satisfeitos, principalmente pela organização 

que gerou”, o fato de dividir ou compartilhar as decisões, tanto quanto o 

acompanhamento e organização das atividades,  podem ser fatores associados a 
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essa leveza relatada por ele, e ainda, mais informação para a tomada de decisão 

gera menos estresse para a equipe gerencial.  

 

Pergunta 4: Com qual palavra você definiria a empresa depois da implantação 

do planejamento estratégico como principal instrumento de gestão? 

 

R1: Acho difícil expressar, não sei vai entender, pois percebo que a empresa a partir 

daí é necessária em termos de “útil”. Ela se tornou uma empresa que coopera,é 

parceira. Acredito que a palavra pode ser comprometimento, pois houve 

comprometimento de todos internamente e da empresa com todos os que buscam 

por ela. Então a palavra é comprometida. 

  

R2: Foi um grande sucesso. Só estamos hoje aqui/assim por causa do P.E. Por que 

sem planejamento não se chega a lugar nenhum. Planejamento Estratégico significa 

Sucesso, quem não tem infelizmente... 

 

R3: Competência da equipe. Como é uma equipe muito boa,onde um quer ajudar o 

outro, faz com que a empresa cresça. 

 

R4: Sucesso. Não falando em capital, valor, mas sim no que isso representa para 

sociedade, para os colaboradores, famílias. Tem um nutricionista que trabalha 

internamente direto com o cliente. 

 

R5: Conquista. Acho que conquista de todos os envolvidos. Então, de nada 

adiantaria o planejamento se não houvesse a conquista de todos os envolvidos para 

uma satisfação cada vez maior de todos. Isso resume tudo.  

 

Estas falas evidenciam, que na percepção do corpo gerencial da Pódium, a 

avaliação dos resultados gerais sob a visão sobre a implementação do PE, é muito 

positiva, traduzindo em benefícios que geraram e geram um elevado nível de 

satisfação, tanto do nível estratégico, como em toda a empresa.  

 

Cabe ressaltar, que o sucesso de qualquer instrumento de gestão deve considerar 

alguns fatores, que foram citados como fatores-chave de sucesso de um processo 
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de gestão estratégica (COSTA, 2010, p. 286), no referencial teórico deste trabalho, e 

que,  muitos destes fatores,  podem ser percebidos nesta equipe de gerentes, como 

a consciência de que mudar é questão de sobrevivência, compromisso efetivo da 

alta administração, o comprometimento, principalmente dos gerentes na 

implementação como no monitoramento, entre outros. 

 

Para finalizar, a implantação do projeto de planejamento estratégico na Pódium, teve 

relevante influência, efetivamente, positiva em seus resultados, sendo esta 

amplamente evidenciada pelos respondentes.  

 

Neste contexto, a adoção do planejamento estratégico como principal instrumento 

de gestão da empresa proporcionou melhoria da qualidade de seus produtos, 

colaboradores mais capacitados, desenvolvimento tecnológico de seus produtos, 

desenvolvimento de outros mercados geográficos, aumento considerável do número 

de clientes e parceiros estratégicos, aumento do faturamento, redução de custos, 

desenvolvimento da estratégia de internacionalização, e, principalmente melhor 

capacidade de gerenciamento organizacional, tanto de curto, médio e longo prazo. 

 

Para finalizar, os quadros 27 a 33 apresentam os resumos sintéticos das respostas 

dos entrevistados. 

 

Quadro 27: Subtema -  Monitoramento e controle do planejamento estratégico. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Não há nenhum instrumento de controle específico. 
R2 Toda semana, todo mês nos vamos acompanhando e colocando 

as metas a serem atingidas. Avaliamos o que foi planejado e o que 
realizamos. Não temos um sistema efetivo para isso, tem apenas 
controles gerenciais (SIG) para administrar isso. 

R3 Não existe uma modelo de avaliação adotado pela empresa. Faz-
se estatisticamente ou considerando a situação. 

R4 De forma sistêmica acompanhando diária e semanalmente. 
R5 É necessário acompanhar diariamente, em todos os sentidos, 

todos os setores envolvidos. 
Conclusão Apesar de haver um monitoramento que proporciona um feedback  

que permite à Pódium uma tomada de decisão para alinhar o que 
foi planejado e o realizado, mesmo sem um instrumento ou modelo 
de avaliação de desempenho.  

Fonte: elaborado pela autora 

 



123 

 

Quadro 28: Subtema - Revisões e novas implementações. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 As revisões são freqüentes em algumas ações ou áreas. 
R2 Temos um norte, mas nada nos impede que conforme a situação 

precisemos ajustar para melhor. Idealizamos a empresa para 3 ou 
quatro anos. 

R3 Com foco principalmente em algumas atividades que tendem a 
agilizar o processo. Outros conteúdos como as políticas, são mais 
difíceis de serem alterados. 

R4 Quando se faz necessário. 
R5 Isso se faz necessário por conta de que ao longo de 5 a 10 anos, 

coisas novas acontecem, e preciso ter a sensibilidade para admitir  
que o que foi planejado, às vezes foi incorreto e também ter a 
humildade de ver aquilo que foi planejado,  não estava de acordo 
com a necessidade do Mercado. 

Conclusão Os gerentes utilizam de dois espaços de tempo (cronograma) para 
revisar suas metas, uma a médio e a outra à curto prazo. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 29: Subtema - Satisfação dos parceiros externos. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 O retorno que temos de nossos diversos parceiros é excelente. O 
conceito que temos perante eles, e de sermos uma empresa 
extremamente organizada e com padrões éticos quanto às 
relações externas à empresa. 

R2 A resposta disso tudo está na evolução. No crescimento das 
vendas, no desenvolvimento de novos produtos. 

R3 Tratamos aqui os fornecedores, transportadores, com o mesmo 
pensamento a atenção como tratamos os clientes. E isso gera para 
eles também, uma satisfação grande pelo fato de é diferente 

R4 Excelente, no ponto de vista sempre pensando que tem que estar 
melhorando. Sempre buscar melhorias na qualidade, em tudo. 

R5 A satisfação é tanto da Podium com seu cliente externo, como do 
cliente externo com seu fornecedor. É uma relação muito amistosa, 
muito profissional e quando você mostra isso para o cliente , com 
essa preocupar de organizar, estruturar, ele tem uma nova visão 
da empresa também. 

Conclusão Na percepção dos entrevistados os elos da cadeia estão satisfeitos 
em trabalhar e se relacionar com a empresa. Cabe ressaltar que 
não existem avaliações formais, que possam comprovar o grau de 
satisfação quanto aos parceiros externos da Pódium.  

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 30: Subtema - Nível de satisfação dos funcionários. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Acreditamos que os funcionários tem uma relação muito intensa 
com empresa, porque ela atua junto às famílias dos funcionários, 
com entretenimento, premiações, encontro de família, dia de 
pescaria, recreações. Eles gostam de trabalhar na empresa. 

R2 Acredito que muito, até por tudo o que a empresa faz. 
R3 Percebemos que os funcionários estão satisfeitos em ter uma 

participação significativa na empresa. 
R4 Acredito que é satisfatório. 
R5 Estamos muito próximos de uma satisfação plena do quadro de 

funcionários com a forma de administrar a empresa e com a forma 
de planejar e como forma de conquistar os resultados. Aquilo que 
nós conquistamos reverte em muitos benefícios os funcionários. 

Conclusão Os resultados quanto aos colaboradores é avaliado de forma 
positiva pelos gerentes. Percebe-se que houve um esforço e que o 
processo de planejamento estratégico se estendeu para uma 
gestão estratégica de pessoas, com a preocupação de integrar e 
valorizar todas as pessoas envolvidas com a empresa.  

Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 31: Subtema -  Satisfação dos gerentes sobre a metodologia utilizada. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Muito satisfeitos, principalmente pela organização que gerou. 
R2 As mudanças favoreceram e acabaram por evidenciar os valores 

éticos em todos os seus aspectos. Uma gestão transparente 
proporciona grande satisfação a todos tanto nos clientes interno 
como nos externos. 

R3 Acredito que todos bastante satisfeitos. 
R4 A diretoria está bem satisfeita 
R5 Eu diria que é total, porque o que nos satisfaz é ver a empresa 

bem, por consequência todos envolvidos. 
Conclusão O estabelecimento dos valores organizacionais, interferiram, não 

somente nas relações no ambiente interno como ultrapassou as 
fronteiras da empresa, atingindo um novo status nas relações entre 
a empresa, fornecedores e clientes. 

Fonte: elaborado pela autora 
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Quadro 32: Subtema - Satisfação dos sócios relativos à implementação do PE. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Ficou mais leve trabalhar na empresa 
R2 Alto grau de satisfação. 
R3 Satisfeitos em razão dos resultados. 
R4 Acredito que satisfeitos 
R5  Não tenho dúvida que foi e  é uma realização para todos. 
Conclusão Todos expressam de forma clara que os sócios estão satisfeitos 

com os resultados gerados na empresa com a implantação do PE. 
Fonte: elaborado pela autora 

 

Quadro 33: Subtema - Significado do PE para os gerentes. 

Respondente Resposta-síntese 

R1 Comprometimento  
R2 Sucesso  
R3 Competência 
R4 Sucesso  
R5 Conquista  
Conclusão A visão dos gerentes sobre a implementação do PE, é muito 

positiva, traduzindo em benefícios que geraram e geram um 
elevado nível de satisfação, tanto do nível estratégico, como em 
toda a empresa. 

Fonte: elaborado pela autora 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar do planejamento estratégico, ser um tema amplamente discutido, ele não 

fornece direções. E eventualmente, quem efetivamente o faz são todos os 

participantes da organização. São eles que escolhem o caminho que a organização 

vai trilhar, o PE apenas auxilia a sistematizar as questões, que consequentemente, 

servirão de apoio para a elaboração de alternativas e as escolhas estratégicas 

adequadas.  

 

Em razão das situações vivenciadas pela organização, o administrador deve buscar 

a melhor solução e adaptar os princípios administrativos, que podem ser 

implementados na forma de instrumentos de gestão que oferecem condições de 

gerenciamento efetivas aplicadas a cada caso específico, respeitando a estrutura 

organizacional, a estrutura física e principalmente a cultura de cada empresa.  

 

A implantação de novos métodos ou elementos de gestão, nem sempre é bem 

aceita pelas pessoas no ambiente organizacional. A necessidade de mudança nem 

sempre é reconhecida por elas, assim, as ações de transformação nem sempre são 

executadas, naturalmente como meio de preservar privilégios, status quo e poder. 

Neste contexto, os elementos da empresa tendem a rejeitar as mudanças, ou 

promovê-las de forma ou ritmo que satisfaça seus objetivos individuais em 

detrimento aos objetivos organizacionais.  

 

Para facilitar o processo e adequar o planejamento aos reais problemas enfrentados 

nesta área, ficou evidente pelo relato dos gerentes da unidade de análise deste 

trabalho, que é relevante adotar um processo participativo. Como conseqüência, se 

obtém maior aceitação, motivação, sentimento de equipe e união, de forma que 

cada um saiba seu papel e o dos outros, bem como a sua importância dentro da 

organização. Desse modo, as organizações devem oferecer oportunidades de 

desenvolvimento pessoal e profissional àqueles que efetivamente se aplicam e que 

são co-responsáveis pelo sucesso da organização.  

 

Ainda, é interessante promover e incentivar atitudes pró ativas, pois, o nível de 

participação das pessoas nos seus processos de planejamento é determinante para 
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que ocorra um maior grau de comprometimento por parte de todos que fazem parte 

da organização.  

 

É interessante lembrar, que para a realização dos objetivos da empresa, é 

necessário um grande domínio de importantes aspectos técnico-administrativos, os 

quais se encontram bem definidos dentro dos instrumentos de gestão empresarial 

(gestão financeira, gerenciamento da produção industrial, gestão de qualidade total, 

etc), sem deixar de referenciar o processo administrativo, e as chamadas funções do 

administrador de planejar, organizar, dirigir e controlar. O desempenho almejado 

pela organização na utilização do processo de planejamento estratégico, é 

influenciado por diversas variáveis, sendo uma das mais importantes no ambiente 

interno, os seus recursos humanos. 

 

Percebe-se que na prática, as atividades de implantação e execução do 

planejamento estratégico, embora evidenciadas a importância das habilidades 

técnicas, o entendimento, o comportamento adotado e como ele é orientado pela 

gerência, tem influência relevante em seus resultados. Ressalta-se, que o 

comportamento da própria equipe gerencial tem importante influência neste 

processo. 

 

Esta pesquisa teve como objetivo identificar qual a influencia do planejamento 

estratégico no desempenho empresarial sob o enfoque de uma equipe de gerentes, 

para isso, apresentou-se a evolução e conceitos básicos associados a administração 

estratégica nas organizações, destacando a etapa de planejamento. Foram também 

apreciados diversos enfoques de planejamento estratégico, considerando-se a 

agregação de conceitos e metodologias de implantação e acompanhamento. 

 

Face ao objetivo proposto, pode-se perceber pelos resultados apresentados, que a 

implantação do planejamento estratégico na unidade de análise em questão, 

resultou em um crescimento da empresa acima do esperado. Na percepção dos 

gerentes houve maior quantidade de benefícios do que dissabores com este 

instrumento de gestão adotado pela empresa pesquisada.  É importante considerar 

que os fatores ambientais externos não foram pesquisados.  
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Para os gerentes o processo de planejar estrategicamente a empresa, com o 

alinhamento das ações das áreas funcionais ao objetivo global da empresa,  trouxe 

maior conforto em razão da organização e capacidade para fazer ajustes, tanto dos 

problemas oriundos de seu ambiente interno, quanto os relativos às demandas do 

ambiente externo. 

 

Sugere-se para novos trabalhos como meio de aprofundar mais sobre o objetivo que 

foi proposto neste trabalho, utilizando uma metodologia de múltiplos casos, que 

possa confirmar ou não, a influência do planejamento estratégico como instrumento 

de gestão.  

 

O recorte teórico apresentado é limitado a um instrumento de gestão e não leva em 

conta a história, a cultura ou a iniciativa organizacional da empresa estudada, ou 

seja, a pesquisa tem foco a partir da implementação do planejamento estratégico. A 

análise do planejamento estratégico desenvolvido limita-se a realidade da Pódium e, 

considerando os aspectos percebidos apenas ao nível de gerência. 

 

Para novos trabalhos acadêmicos, sugere-se a investigação sob forma comparativa, 

a implantação do projeto de planejamento estratégico com relação ao 

comportamento do corpo gerencial de uma organização, isto em razão do que foi 

percebido neste trabalho, que o comportamento e cultura dos gerentes pode 

influenciar fortemente o sucesso de uma Gestão Estratégica. 
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Roteiro da entrevista semi estruturada 

 

1) Quanto à existência e implementação do projeto de planejamento estratégico 

A) A Pódium implementa anualmente, atualmente, um projeto de 

Planejamento Estratégico? 

B) Este projeto leva em consideração o modelo de negócios da Pódium, 

como um todo, ou atende a parte da empresa? 

C) Qual o estágio (fase) do processo de implementação? 

D) Qual a abrangência do PE? Por quê? 

E) A empresa atua sempre dirigida por um planejamento estratégico formal? 

Por quê? 

F) a Pódium desenvolve o PE internamente ou contrata consultor externo? 

Por quê? 

 

2) Considerando o PE que se desenvolve atualmente na Pódium: 

A) O PE aplicado à Pódium impacta (influencia) outras empresas, como os 

fornecedores, atacadistas e varejistas? Por quê? 

B) A  Pódium pretende continuar a desenvolver o PE com esta amplitude? 

C) Quais as dificuldades encontradas na implantação do PE da Pódium? 

D) Fale sobre as pessoas envolvidas no processo do Planejamento 

Estratégico na empresa. 

E) Fale sobre as possíveis dificuldades de parceiros na área de Marketing. 

F) Possíveis dificuldades na área de finanças e contabilidade. 

G) Possíveis dificuldades na área de produção. 

H) Quais as dificuldades encontradas na área de logística? 

I) Existem outras fontes de dificuldades? Quais? 

 

3) Quais os principais resultados organizacionais da implementação do PE? 

A) Para o Marketing? 

B) Para área de Recursos Humanos? 

C) Para finanças e contabilidade? 

D) Para a Produção? 

E) Para a logística? 



 

 

 

F) Para a internacionalização? 

G) E, para a empresa como um todo. 

 

4) Avaliação dos resultados da implementação do PE na Pódium. 

A) Como tem sido efetuado o monitoramento (controle) das atividades de 

Planejamento estratégico? 

B) Tem sido necessário efetuar revisões no conteúdo e na forma de 

implementação do PE na Pódium? Por quê? 

C) Analise o resultado geral de satisfação com o PE na Pódium, referente a 

(aos): 

a. Parceiros externos – fornecedores, atacado, varejo 

b. Funcionários em geral 

c. Diretoria 

d. Sócios 

D) Sintetize o resultado geral da implementação do PE na Pódium, com uma 

palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


