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Por que planejar?
X Muitos empresários se debatem com as questões:
¾“ Devemos crescer ou permanecer com o mesmo tamanho?”
¾ “ Podemos crescer mais rápido?”
¾ “ Quem sabe um pouco mais lucrativos?”
¾ “ Ou entrar em novos mercados, ampliar o escopo geográfico, ou ainda,
adquirir uma nova empresa?
X Se estas dúvidas existem, é mais uma boa razão para planejar
X Planejar é um processo que deve envolver boa parte da organização, criando
um senso de direção e de participação
X Desenvolve um sentido de comprometimento e de equipe, melhorando a
comunicação horizontal e vertical
X Se o empresário desejar ter maior controle sobre o crescimento, direção, foco
e viabilidade futura do negócio, então planejar torna-se essencial
X O planejamento estratégico é um processo, cujo o principal objetivo é
desenvolver planos de ação coerentes com os propósitos da organização e
com seu mercado de atuação, e ser exequível e aplicável.
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Porque os planos falham
X Muitos dirigentes delegam o processo para seus subordinados
X O processo de planejamento é fragmentado
X Muitas tentativas são feitas utilizando um facilitador interno
X Os planos estabelecidos quase sempre são focados em questões não
estratégicas
X Muito focados em números, projeções e orçamentos
X Pouco tempo dedicado ao processo de planejar
X Baixo envolvimento dos colaboradores e até resistências
X Pouca ou nenhuma atenção dedicada à implementação do plano
X A Direção interfere nos resultados inferindo decisões intuitivas que conflitam
com o plano desenvolvido
X Foco no curto prazo
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O processo de planejamento e o facilitador
ORGANIZAR

DESENVOLVER
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AMBIENTE EXTERNO

X O facilitador é uma peça fundamental no processo de planejamento
X Um facilitador externo traz uma visão independente, neutralidade na análise das
informações e experiência na condução do processo
X Deve introduzir inovações e encorajar os participantes a colaborar com idéias mais criativas
X Sua função é de animar o processo, compilar as informações, estabelecer as interrelações
entre áreas, introduzir análises sobre o mercado de atuação (ambiente externo), integrar as
idéias, discutir individualmente, e com os grupos, os objetivos e as diretrizes estratégicas.
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Diagnóstico do Ambiente Externo
X Toda empresa lida de algum modo com a incerteza, porém normalmente ela
não é abordada de forma adequada na formulação da estratégia
X É comum planejar o futuro como uma projeção do passado acrescido de uma
dose de previsibilidade
X Via de regra se subestima a probabilidade de mudanças radicais que podem
alterar a vantagem competitiva de uma empresa
Os cenários empregados no planejamento estratégico relacionam-se a fatores
macroeconômicos e políticos e objetivam antever incertezas importantes que
podem alterar a forma de competir.









crescimento da economia: PIB e fatores de influência
taxa de inflação
taxa de juros
desemprego
overview sobre mercados externos e taxas de câmbio
questões regulatórias
crescimento da população em áreas geográficas críticas
crescimento de setores industriais críticos, como habitação saúde, automotivo etc..

Diagnóstico do Ambiente Externo
X Análise do mercado consumidor
X Dinâmica atual da cadeia de valor
 Fornecedores
 Distribuidores
 Investimentos
 Mercado interno e externo
 Fatores críticos de sucesso

X Avaliação das linhas de produtos
 Rentabilidade
 Volumes
 Taxas de crescimento
 Capacidade produtiva

X Alternativas de crescimento e de posicionamento

Diagnóstico do Ambiente Externo
BARREIRA DE ENTRADA
X Economia de escala
X Diferenciação de produto
X Investimento
X Identificação da marca

CONCORRÊNCIA
X Número de concorrentes
similares
X Crescimento do setor
X Características do produto
(commodity ou especializado)

BARREIRA DE SAÍDA

Atratividade
do Mercado

X Especialização dos ativos
X Interrelações estratégicas
X Restrições governamentais

X Custo fixo
AMEAÇAS DE SUBSTITUTOS
X Disponibilidade de substitutos
X Agressividade do(s) fornecedor
de produtos substitutos
X Custo da mudança dos clientes

PODER DE BARGANHA DOS
FORNECEDORES
X Número de fornecedores
X Disponibilidade de produtos
similares
X Ameaça de integração dos
fornecedores
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Diagnóstico do ambiente interno
Uma outra fonte de informação importante está relacionada com as competências
internas da organização, em particular: pessoas, experiências, tecnologia.
Qual será a resposta que a organização dará numa provável mudança de rumos?
Hiato do negócio

Estratégia de Mercado
Clientes
Linhas de Negócios
Identificar as
necessidades
para mudar

Definir o presente

Gerar Opções

Visão de
Futuro

Gestão da
mudança

Políticas
Estrutura Organizacional
Recursos Humanos

Hiato capacidade

Neste caso, o conhecimento sobre as competências essenciais e os gaps existentes
entre o modelo atual de gestão e o modelo futuro, dirão qual a necessidade de
intervenção a ser efetuada para desenvolver as habilidades requeridas para competir
no mercado.
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Reflexão Estratégica
O processo de Reflexão Estratégica compreende um ciclo de entrevistas com as
pessoas-chave da organização no sentido de definir alguns aspectos, dentre
outros:
X Temas estratégicos
X Perspectivas de crescimento e de resultados, no médio e no longo prazo
X Visão de futuro
X Portifólio de serviços e atividades
X Objetivos e metas quantitativas ou qualitativas de curto e médio prazos
X Pontos fortes, pontos fracos e pontos a melhorar
X Expectativas do público-alvo
Ciclo de Planejamento
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Ciclo de Planejamento
Estratégia Corporativa

Visão
Missão
Diretrizes

Análise de
Ambiente Interno

Análise de
Ambiente Externo

Nível Estratégico
Alta Gestão

Formulação dos
Objetivos Estratégicos

Nível Tático
Gerência

Detalhamento dos
Objetivos e Metas

Plano de Açâo

Orçamento Anual

Ciclo de Planejamento – Formulação da Estratégia
Ciclo de Planejamento

1a. Fase
Níveis Hierárquicos de
Planejamento

Condicionantes
Estruturais

•

Corporativo

1

•

Executivo

3

•

Funcional

Formulação da Estratégia
2

6
4

Orçamento Estratégico e
Operacional

Programação Estratégica
9

12

7
5

10
8

11

DIRETRIZES

PERSPECTIVAS

GERAÇÃO DE VALOR
/ RELACÕES

Atuar de forma pró-ativa nas diversas esferas da
sociedade, buscando melhores condições de
atuação da indústria

ASSOCIADOS /
MERCADO

Orientar os associados sobre as
melhores oportunidades de
mercado e forma de atuação

Promover o aumento da
exportação e a melhoria das
relações internacionais

Implantar uma estrutura interna
capaz de prestar os serviços de
forma eficaz e ágil

Manter um sistema de
informação abrangente sobre o
negócio

PROCESSOS
INTERNOS

APRENDIZADO E
CRESCIMENTO

Auxiliar no crescimento
sustentado dos associados,
através da prestação eficaz de
serviços

Garantir um ambiente interno
adequado à prestação de
serviços

Garantir um suporte tecnológico
adequado a operação da
entidade

Ciclo de Planejamento – Objetivos e Metas
Ciclo de Planejamento
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X Os objetivos devem ter foco e não deixar dúvidas ou questionamentos
X Devem ser mensuráveis. Aquilo que pode ser medido pode ser realizado
X Cada objetivo deve ter um patrocinador que seja responsável pela sua
execução
X Todo objetivo deve ter prazo de início e fim
X Devem ser analisados com frequência e compor uma visão consolidada

Ciclo de Planejamento – Plano de Ação e Orçamento
Ciclo de Planejamento
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Os Planos de Ação devem ser desenvolvidos de forma clara, passo-a-passo, para atingir
ao objetivo pretendido. Cada ação deve ter uma data de início e de término, um responsável
designado e recursos a serem alocados.
OBJETIVO (Exemplo)

Ter um mínimo de 20% da receita proveniente de novos
produtos/serviços até o final de 2008
PLANO DE AÇÃO
 Avaliar o portifólio de produtos/serviços
 Realizar pesquisa de mercado para identificar novas
oportunidades de desenvolvimento
 Estudar a viabilidade comercial de novos lançamentos
 Elaborar plano de propaganda

RESPONS.

PRAZO

RECURSOS

NOME
NOME

30/09/2007
31/12/2007

VERBA
VERBA

NOME
NOME

30/04/2008
31/05/2008

VERBA
VERBA
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Conclusões
X “ A grande dificuldade não é criar novas idéias, mas se libertar das
antigas.” (Keynes)
X Planejar é expressar os propósitos da empresa em objetivos de longo
prazo, planos de ação e prioridades na alocação de recursos
X Cabe aos líderes conduzir o processo de planejamento nas
organizações para desenvolver um senso de direção sobre os rumos
que se pretende dar aos negócios
X O exercício do planejamento estratégico deve ser visto como um
investimento
X Deve ser permeado por toda a empresa e não ficar só na mente dos
dirigentes
X Deve ser prático, claro e com metas mensuráveis e realistas

As empresas bem-sucedidas sempre parecem estar no
lugar certo e na hora certa. O mérito é planejar sempre.
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