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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo apresentar um planejamento para a empresa Tchê Motos. 

O estudo justifica-se pelo pressuposto teórico de que a falta de um planejamento eficaz das 

atividades empresariais, dificulta o processo de tomada de decisão do gestor. O planejamento 

estratégico é uma ferramenta essencial, que pode ser utilizada para reduzir os riscos e 

proporcionar um melhor direcionamento na tomada de decisão e consequentemente oferece 

melhores resultados. A metodologia utilizada foi à pesquisa descritiva e exploratória, o 

levantamento dos dados foi feito a partir de um estudo de caso da empresa, avaliando-se se a 

mesma possui um planejamento adequado de todas as atividades. Os resultados revelaram que 

o gestor necessita de um planejamento eficaz das atividades, pois muitas vezes não existe um 

controle sobre os gastos, não é realizada uma comparação sobre os resultados relativos. Por fim 

o apresentado ao empresário um planejamento estratégico com planos de ação para ser 

implantado na empresa para auxiliar no desenvolvimento da empresa. 

 

Palavras-Chaves: Planejamento Estratégico, Micro e Pequenas Empresas, Tomada de 

Decisão, Tchê Motos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This present study have for objective describe one planning for the company Tchê Motos. The 

study is justified by the theorical presupposition that the lack of effective planning of business 

activities, hamper the process of make manager’s decision. The strategic planning is one 

essential implement, what can be utilized for reduce stripes and afford the best direction in 

make decisions and consequently offer best results. The methodology utilized was descriptive 

and explorative research. The statistics of datums were made from a company case study, 

assessing wheter it has a proper planning of all activities. The results revealed that the manager 

needs and effective planning of activities, as often there isn’t control over spending, don’t 

realized one comparison about the relative results. Lastly, was expressed for the contractor one 

strategic planning with action’s plan for be implemented in the company to assist in the 

development of company. 

 

Key Words: Planning, Micro and Small Companies, Make Decision 
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1INTRODUÇÃO 

 

O Planejamento Estratégico é uma ferramenta importante para a empresa, pois por 

meio dele é possível fazer uma análise a curto, médio e longo prazo da situação da mesma. 

Fazer ou não fazer o Planejamento Estratégico está no escopo da empresa. No entanto, o que se 

tem observado no mercado é que poucas empresas têm optado pelo planejamento. 

O processo de planejar envolve, portanto, um modo de pensar; e um salutar de modo 

de pensar envolve indagações; e indagações envolvem questionamentos sobre o que fazer, 

como, quando, tanto, pra quem, por que e onde (OLIVEIRA, 2011, p.05).  

A empresa Tchê Motos é uma micro empresa que trabalha com oficina, preparações e 

acessórios. O serviço desenvolvido pela empresa é manutenção de motocicletas de rua e off 

Road, venda de equipamentos e acessórios de diversas marcas. 

A empresa deve ter uma visão clara em relação aos seus objetivos e metas para alcançá-

las. Os objetivos são o norte da empresa e torna-se fundamental planejar ações para que suas 

fraquezas sejam minimizadas e que seus pontos fortes prevaleçam no segmento de atuação, pois 

estes fatores são decisivos e definem se a empresa irá ter sucesso ou não. 

Portanto, o empresário deve estar atento as mudanças do mercado, buscando aprimorar 

suas técnicas produtivas e financeiras, por meio de um planejamento estratégico, visando 

diminuir os riscos e proporcionar um melhor direcionamento na tomada de decisão que irá 

auxiliar na busca por melhores resultados. 

 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Este trabalho teve como objetivo a elaboração do Planejamento Estratégico da empresa 

Tchê Motos, pois as empresas são criadas, mas nem sempre tem um planejamento. A 

identificação das oportunidades que o mercado oferece é fundamental para o desenvolvimento 

do negócio. Conhecer seus pontos fortes e seus pontos fracos proporcionam a empresa maior 

competitividade. A matriz SWOT é uma ferramenta eficaz para este processo, além disso, 

existem outras ferramentas que auxiliam no desenvolvimento do Planejamento Estratégico, 

como por exemplo, a matriz 5W2H para a elaboração dos planos de ação a serem trabalhados 

pela empresa e pelo empresário no curto, médio e no longo prazo. 



 

 

Diante do contexto relatado, propõe-se a seguinte questão para análise: O 

Planejamento Estratégico pode auxiliar a empresa Tchê Motos a elaborar ações 

estratégicas para que tenha vantagem competitiva no mercado em que está inserida? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este estudo têm por objetivo a elaboração do planejamento para a empresa Tchê Motos 

situada no município de Ibiaçá/RS. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Levantar dados para fazer a análise SWOT; 

 Analisar o ambiente interno; 

 Analisar o ambiente externo; 

 Verificar quais as vantagens competitivas sobre os seus concorrentes; 

 Definir uma postura estratégica para a empresa. 

 Definir objetivos e metas para elaboração de um plano de ação. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

O Planejamento Estratégico aborda questões importantes em uma empresa, pois 

sucinta fazer uma análise a curto, médio e longo prazo da situação da mesma. Muitas empresas 

optam por não fazer o Planejamento Estratégico, mas conforme começam a tomar as decisões 

sentem a falta de um bom planejamento para embasar. 

A empresa deve ter uma visão clara e objetiva em relação as suas metas e seus 

objetivos. As metas e objetivos são o ponto forte de uma organização, não se pode deixá-las 

por ignorá-las, pois é a garantia de se obter ou não o sucesso. 

Portanto o planejamento estratégico deve ser elaborado levando em conta as decisões 

de curto médio e longo prazo em determinados períodos de tempos. O planejamento não é um 



 

 

ato isolado, deve ser visto como um processo composto de ações inter-relacionadas e 

interdependentes que visam o alcance de objetivos estabelecidos.  

A organização deve avaliar o seu meio externo, pois com a internet os consumidores 

não têm mais necessidade de ficar se deslocando para adquirir um bem de consumo, por meio 

da internet ficou mais prático e acessível a todos os bens e serviços, as pessoas não necessitam 

sair de suas casas ou ficarem horas em filas esperando para ser atendido, com esse tempo 

disponível podem dar mais atenção as suas famílias e amigos. 

Conhecer o seu ambiente interno, identificando através dos pontos fortes e fracos, faz 

com que a organização reconheça suas competências e incompetências da organização. O 

reconhecimento será por meio de uma análise das áreas funcionais, por exemplo: Finanças, 

Marketing, Recursos Humanos e Produção/Serviços. 

Cada negócio deve avaliar seguidamente seus pontos fortes e fracos e é evidente que 

o negócio não precisa corrigir todas as suas fraquezas, mas suas forças devem ser reconhecidas 

e evidenciadas as oportunidades que vão surgindo, para se desenvolver maiores forças. 

Ao se analisar o ambiente interno de uma organização é muito importante avaliar a 

relação entre os departamentos da empresa, como os subordinados se relacionam uns com os 

outros e em relação aos seus superiores para que se tenha um clima organizacional motivador. 

Diante deste assunto é importante reconhecer e aplicar a matriz SWOT, pois ela 

permite que a organização tenha uma visão geral e profunda da situação, e aplicar a matriz 

5W2H para elaboração de um plano de ação para a empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa fez-se necessário a utilização de certos 

pressupostos teóricos. Tais parâmetros possibilitam sustentar a relação entre teoria e prática 

desenvolvida no ambiente estudado. Existem vários estudos e conceitos que buscam especificar 

o Planejamento Estratégico das empresas. O capítulo a seguir reúne alguns desses conceitos em 

uma síntese com o objetivo de tomar conhecimentos suficientes para analisar e apurar os dados 

do estudo. 

 

 

2.1 PLANEJAMENTO 

 

Há muito tempo as empresas utilizam o processo de planejar para saber onde, quando 

e como elas alcançariam seus objetivos gerais e específicos. Desta forma com o passar dos anos, 

as organizações vêm utilizando o planejamento como uma poderosa ferramenta de 

competitividade.  

O processo de planejamento é a ferramenta para administrar as relações com o futuro. 

É uma aplicação especifica do processo decisório. As decisões que procuram de alguma forma, 

influenciar o futuro, ou que serão colocadas em prática no futuro, são decisões de planejamento 

(MAXIMIANO, 2006, p.79). 

O planejamento serve para auxiliar empresas nas tomadas de decisões futuras, para 

que caminhos devem seguir quais os objetivos, metas. Perante um planejamento é possível obter 

todas as informações necessárias para incorrer no mínimo de erros possíveis dentro de uma 

organização. 

Para Pereira (2010, p.44), a palavra Planejamento lembra pensar, criar, moldar ou 

mesmo tentar controlar o futuro da organização dentro de um horizonte estratégico. Este 

processo de planejamento deve envolver todos os setores da empresa para possibilitar a 

execução dos objetivos, missão e visão da mesma. 

O planejamento não é um ato isolado. Portanto, deve ser visualizado como um 

processo composto de ações inter-relacionadas e interdependentes que visam ao alcance de 

objetivos previamente estabelecidos (OLIVEIRA, 2011, p.6). 

É necessário dentro de uma organização que aja interesse, respeito e todos, precisam 

estar envolvidos no processo para se obter os resultados almejados em todos os setores. 



 

 

O processo de planejar envolve, portanto, um modo de pensar; e um salutar de modo 

de pensar envolve indagações; e indagações envolvem questionamentos sobre o que fazer, 

como, quando, tanto, pra quem, por que e onde (OLIVEIRA, 2011, p. 5).  

Para um administrador ou até mesmo presidente de uma empresa manter-se na mesma 

ele deve estar voltado de informações relacionadas ao planejamento. Executá-las através de um 

plano de ação e objetivos buscando resultados satisfatórios e com muito sucesso para a 

organização, pois de acordo com Mattar (2008, p.27), planejar é decidir no presente o que fazer 

no futuro e compreende a determinação do futuro almejado e das etapas para atingi-lo. 

 Planejar é decidir hoje o que será feito no futuro, através de metas, objetivos, estratégia 

com a finalidade de cumprir suas metas no ambiente competitivo. Em uma organização é 

fundamental o processo de planejar, pois evita o aparecimento de surpresas indesejáveis e 

previne boa parte dos problemas. 

 

 

2.2 PRINCÍPIOS DO PLANEJAMENTO 

 

Para Oliveira (2011, p. 6), o planejamento dentro de uma empresa deve respeitar 

alguns princípios para que os resultados de sua operacionalização sejam os esperados. Podem-

se separar esses princípios em gerais e específicos. 

 

 

2.2.1 Princípios Gerais do Planejamento 

 

Segundo Oliveira (2011, p. 6) existe quatro princípios que o administrador deve estar 

atento: 

 Princípio da contribuição aos objetivos, e neste aspecto o planejamento deve 

sempre visar aos objetivos máximos da empresa. 

 O princípio da precedência do planejamento, correspondendo a uma função 

administrativa que vem antes das outras (organização, direção e controle). 

 O princípio da maior penetração e abrangência, pois o planejamento pode provocar 

uma série de modificações nas características e atividades da empresa. 

 O princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade. O planejamento deve 

procurar maximizar os resultados e minimizar as deficiências. 



 

 

Eficiência: fazer as coisas de maneira adequada, resolver os problemas, salvaguardar 

os recursos aplicados, cumprir o seu dever e reduzir os custos. 

Eficácia: fazer as coisas certas, produzir alternativas criativas, maximizar a utilização 

dos recursos, obter resultados e aumentar o lucro. 

Efetividade: manter-se no ambiente e apresentar resultados globais positivos ao longo 

do tempo (permanentemente). 

 

 

2.2.2 Princípios Específicos do Planejamento 

 

Com base na atitude e visão interativa diante do planejamento, existem quatro 

princípios que devem ser considerados como específicos (OLIVEIRA, 2011, p. 10): 

 Planejamento Participativo: O principal benefício do planejamento não é seu 

produto, ou seja, o plano, mas o processo envolvido. 

 Planejamento Coordenado: todos os aspectos envolvidos devem ser projetados de 

forma de atuarem Inter dependentemente, porque nenhuma parte ou aspecto de uma empresa 

pode ser planejado eficientemente se o for de maneira independente de qualquer outra parte ou 

aspecto. 

 Planejamento Integrado: todos os escalões da empresa (de médio ou grande) devem 

ter seu planejamento integrado. Nas empresas voltadas para o ambiente, geralmente os objetivos 

são escolhidos de cima para baixo. 

 Planejamento Permanente: é uma condição exigida pela própria turbulência do 

ambiente, pois nenhum plano mantém seu valor com o tempo. 

 

 

2.3 FILOSOFIAS DO PLANEJAMENTO 

 

De acordo com Ackoff (apud OLIVEIRA, 2011 p. 10), existem três tipos de filosofias 

de planejamento dominantes. A maioria dos processos de planejamento envolve uma mistura 

de três tipos, embora possa haver predominância de um deles. 

 

 

 



 

 

2.3.1 Filosofia de Satisfação 

 

Segundo Oliveira (2011, p. 11), esta filosofia designa os esforços para atingir um 

mínimo de satisfação, mas não necessariamente para excedê-lo. O planejador que segue esta 

filosofia acaba não se afastando muito das práticas correntes da empresa. As estruturas não são 

alteradas porque isto pode encontrar muitas resistências e, em consequência, os planos serão 

tímidos em termos de recursos. Assim não serão procuradas alternativas, isto é, muitas 

oportunidades interessantes deixarão de ser exploradas. 

Esta filosofia é normalmente utilizada em empresas cuja preocupação maior é com a 

sobrevivência do que com o crescimento ou com o desenvolvimento. A grande vantagem desta 

filosofia é que o processo de planejar pode ser realizado em pouco tempo, custa pouco e exige 

menor quantidade de capacitação técnica. 

 

 

2.3.2 Filosofia de Otimização 

 

Oliveira (2011, p. 12), destaca que esta filosofia significa que o planejamento não é 

feito apenas para realizar algo suficientemente bem, mas para fazê-lo tão bem quanto possível. 

Caracteriza-se pela utilização de técnicas matemáticas e estatísticas e de modelo de simulação 

 Esta filosofia de planejamento tornou - se amplamente divulgada com o 

desenvolvimento de computadores e modelos de organização que foram elaborados na área de 

pesquisa operacional e outras áreas. 

Os modelos disponíveis são aplicáveis a algumas partes da empresa, não resolvendo 

todo o problema, e nessas condições ao planejador tende a ignorar os aspectos que ele não pode 

modelar, tais como estão ligados a recursos humanos e à estrutura organizacional da empresa. 

 

 

2.3.3 Filosofia de Adaptação 

 

De acordo com Oliveira (2011, p. 13), a filosofia de adaptação, também chamada 

homeostase, procura equilíbrio (interno e externo) da empresa, após ocorrência de uma 

mudança. O desequilíbrio pode vir a reduzir a eficiência do sistema da empresa de modo 

efetivo; daí a necessidade de restabelecer o estado de equilíbrio.  



 

 

A empresa pode adotar diferentes respostas aos estímulos externos. A resposta pode 

ser passiva, em que o sistema muda seu comportamento de modo defasado, adotando as 

soluções normais para o estímulo, tais como mais economia de material, dispensa de pessoal 

etc. a resposta Ainda não pode ser antecipatória ou adaptativa, quando há preocupação por parte 

da empresa em procurar antecipar as mudanças do meio e/ou adaptar-se a esses novos estados.  

 

 

2.4 TIPOS DE PLANEJAMENTO 

 

Para Oliveira (2011, p.15) pode-se distinguir três tipos de planejamento: 

a) Planejamento estratégico; 

b) Planejamento tático; 

c) Planejamento operacional. 

De forma genérica, podem-se relacionar os tipos de planejamento aos níveis de decisão 

numa “pirâmide organizacional”, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1: Nível de Decisões e os tipos de Planejamento 

Fonte: (OLIVEIRA, 2011, p. 15) 

 

De acordo com o mesmo autor, o planejamento estratégico relaciona-se com objetivos 

de longo prazo e com materiais e ações para alcançá-los que afetam a empresa como um todo, 

enquanto o planejamento tático relaciona-se os objetivos de curto prazo e com maneiras e ações, 

que, geralmente, afetam somente uma parte da empresa. 

 

 



 

 

2.4.1 Planejamento Estratégico 

 

Este planejamento diz respeito a formulação de objetivos, levando em conta as 

condições internas e externas da empresa e sua evolução esperada. 

Para Oliveira (2011, p.17), o planejamento estratégico é conceituado como um 

processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, 

com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa com o seu ambiente. 

 

 

2.4.2 Planejamento Tático 

 

O planejamento tático tem por objetivo otimizar determinada área de resultado e não 

a empresa como um todo. Portanto, trabalha com decomposições dos objetivos, estratégias e 

políticas estabelecidas no planejamento estratégico (OLIVEIRA, 2011 p.18-19). 

 

 

2.4.3 Planejamento Operacional 

 

Na visão do mesmo autor o planejamento operacional pode ser considerado como a 

formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias de 

desenvolvimento e implantação estabelecidas. Portanto nesta situação têm-se, basicamente, os 

planos de ação ou planos operacionais. 

 

 

2.5 ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS  

 

A visão de Ansoff (apud OLIVEIRA, 2011, p. 181), apresentou uma frase de autor 

desconhecido quanto ao conceito de estratégia: “é quando a munição acaba, mas continua-se 

atirando, para, que o inimigo não descubra que a munição acabou”. O significado dessa frase 

serve para demonstrar a grande importância que a estratégia apresenta, inclusive no caso das 

empresas. 

Para o mesmo autor a finalidade das estratégias é estabelecer quais serão os caminhos, 

os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para serem alcançados os objetivos e 

desafios estabelecidos. 



 

 

Para Oliveira (2011, p. 181-182), a estratégia está relacionada à arte de utilizar, 

adequadamente, os recursos físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos 

problemas e a maximização das oportunidades. Quando se considera a estratégia empresarial, 

ou seja, a escolha de um caminho de ação para a empresa como um todo, deve-se fazer a 

seguinte pergunta chave: “que destino devo dar à empresa e como devo estabelecer este 

destino?” 

Esquematicamente, esta pergunta pode ser colocada como na figura 2 abaixo: 

 

Figura 2: Escolha de um caminho de ação pela empresa 

                                   Fonte: (OLIVEIRA 2011. p.182) 

 

A figura mostra que, através de um caminho sinuoso, o qual pode ser planejado ou 

não, a empresa chegou ao presente a determinada situação que deve ser avaliada como base 

para traçar um caminho no futuro. A avaliação deste processo e feita através do confronto entre 

os pontos fortes, fracos e neutros da empresa, de um lado e das suas oportunidades e ameaças 

perante o seu ambiente de outro lado. 

 

 

2.6 ESTRATÉGIA 

 

Estratégia é um dos assuntos mais debatidos e utilizados nas organizações, por meio 

da estratégia é possível perceber a sua importância para a obtenção de resultados satisfatórios. 

Para Certo e Peter (1993, p. 6), estratégia é definida como um processo contínuo e interativo 

que visa manter uma organização como um conjunto apropriadamente integrado ao seu 

ambiente. 

                                              Presente 

   

                           Empresa                                Futuro  

 

             Pontos    Pontos       Pontos  

Passado                  Fortes       Neutros     Fracos 

   

 

          Oportunidades       Ameaças 

  

    

 

                                            Ambientes 

 



 

 

Sabendo aonde se quer chegar com a empresa, deve estabelecer o caminho que a 

mesma se propõe a fazer e assim com as lideranças relacionadas a cada setor mostrar aos 

colaboradores o porquê a organização existe. 

Segundo Chiavenato (2009, p. 82), “estratégia é o conhecimento da essência da 

organização e representa a alavancagem de todos os recursos internos capacidades e habilidades 

de uma organização com a finalidade de cumprir suas metas no ambiente competitivo”. 

A estratégia está relacionada à ligação da empresa ao seu ambiente, e deste modo, a 

empresa procura definir e operacionalizar estratégias que maximizam os resultados da interação 

estabelecida. 

 

 

2.6.1 Postura Estratégica 

 

A finalidade das estratégias empresariais é estabelecer quais serão os caminhos, os 

cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para alcançar os objetivos estabelecidos 

pela empresa (OLIVEIRA, 1991, p. 26). 

Reforçando a ideia de Oliveira (1991, p. 26), o conceito básico de estratégia está 

relacionado à ligação da empresa ao seu ambiente, e deste modo, a empresa procura definir e 

operacionalizar estratégias que maximizam os resultados da interação estabelecida.  

 

 

2.6.1.1 Estratégia de Sobrevivência 

 

A estratégia de sobrevivência é adotada pela empresa de acordo com Oliveira (2011, 

p.189) afirma que a estratégia de sobrevivência deve ser adotada pela empresa quando não 

existe outra alternativa, ou seja, apenas quando o ambiente e a empresa estão em situação 

inadequada ou apresentam perspectivas ‘negras’ (alto índice de pontos fracos internos e 

ameaças externas). 

A sobrevivência pode ser uma situação adequada como condição mínima para atingir 

outros objetivos mais tangíveis no futuro, como lucros maiores, vendas incrementadas, maior 

participação no mercado etc.; mas não como um objetivo único da empresa, ou seja, estar numa 

situação de ‘sobreviver por sobreviver (OLIVEIRA, 2011, p.189). 

Pode-se salientar que existem alguns tipos (OLIVEIRA, 2011, p. 189):  



 

 

 Redução de custos: Consiste na redução de todos os custos possíveis para que a 

empresa possa subsistir. 

 Desinvestimentos: Ocorre quando linhas de produtos deixam de ser interessantes 

gerando conflitos na empresa. Neste momento, a melhor saída é desinvestir para 

não sacrificar o todo e manter apenas o negócio original. 

 Liquidação de negócios: Ocorre quando a empresa se dedica a um só tipo de 

negócio ou produto, e este após passar pelo estágio de declínio, não foi reativado 

ou substituído. É uma estratégia usada em último caso, quando não existe outra 

saída, a não ser fechado o negócio. 

 

 

2.6.1.2Estratégia de Manutenção 

 

Uma empresa que se utiliza de uma estratégia de manutenção busca equilibrar os 

fluxos de receitas e despesas, buscando desta forma atingir e melhorar o lucro e sua participação 

no mercado. 

Neste caso, a empresa identifica um ambiente com predominância de ameaças; 

entretanto, possui uma série de pontos fortes (disponibilidade financeira, recursos humanos, 

tecnologia etc.) acumulados ao longo do tempo, que possibilitam ao executivo, além de querer 

continuar sobrevivendo, também manter a sua posição conquistada até o momento 

(OLIVEIRA, 2011, p.190). 

De acordo com Oliveira (2011, p. 190-191), a estratégia de manutenção apresenta três 

situações, conforme demonstrado: 

 Estratégia de estabilidade:Procura, principalmente, a manutenção de um estado 

de equilíbrio ameaçado ou, ainda, o seu retorno em caso de sua perda. 

 Estratégia de nicho: A empresa procura dominar um segmento de mercado em que 

ela atua, concentrando o seu esforço e recursos em preservar algumas vantagens 

competitivas. 

 Estratégia de especialização: A empresa procura conquistar ou manter liderança 

no mercado através da concentração dos esforços de expansão numa única ou em 

poucas atividades da relação produto/mercado. 

 

 



 

 

2.6.1.3Estratégia de Crescimento 

 

Na medida em que os clientes sentem a necessidade pelo produto ou serviço, a 

demanda aumenta e a concorrência torna-se mais acirrada. 

Para Oliveira (2011, p.191), em uma situação estratégica de crescimento, “embora haja 

na empresa predominância de pontos fracos, o ambiente está proporcionando situações 

favoráveis que podem transformar-se em oportunidades, quando efetivamente é usufruída a 

situação favorável pela empresa”. Nesta situação, normalmente, o executivo, procura lançar 

novos produtos, aumentar o volume de vendas etc. 

Pode-se citar algumas estratégias inerentes à postura de crescimento: elencadas por 

Oliveira (2011, p.191): 

 Estratégia de inovação: Neste caso, a empresa está sempre procurando antecipar-

se aos seus concorrentes através de frequentes desenvolvimentos e lançamentos de 

novos produtos e serviços. 

 Estratégia de internacionalização: Aqui a empresa estende suas atividades para 

fora do seu país de origem. 

 Estratégia de joint venture: Trata-se de uma estratégia usada para entrar em novo 

mercado onde duas empresas se associam para produzir um produto. 

 Estratégia de expansão: O processo de expansão de empresas deve ser planejado; 

caso contrário, podem ser absorvidas pelo Governo ou outras empresas nacionais 

ou multinacionais. 

 

 

2.6.1.4 Estratégia de Desenvolvimento 

 

Para desenvolver-se a empresa precisa focar em seus pontos fortes e oportunidades 

pois de acordo com Oliveira afirma que “a predominância é de pontos fortes e de 

oportunidades”. Portanto o executivo pode procurar novos mercados e clientes, diferente dos 

atuais, ou procurar tecnologias diferentes da que a empresa domina (OLIVEIRA, 2011, p. 194). 

A estratégia mais forte de desenvolvimento de uma empresa corresponde a 

diversificação. Pode-se considerar que ela assume alguns aspectos: 

 Diversificação horizontal: nesta estratégia a empresa concentra o seu capital pela 

compra ou associação com outras empresas similares. 



 

 

 Diversificação vertical: ocorre quando a empresa passa a produzir novo produto 

ou serviço, que se acha entre o seu mercado de matérias-primas e o consumidor 

final do produto que já se fabrica. 

 Diversificação concêntrica: é a diversificação da linha de produtos com 

aproveitamento da mesma tecnologia ou força de venda. 

 Diversificação conglomerativa: consiste na diversificação de negócios em que a 

empresa não aproveitará a mesma tecnologia ou força de vendas. 

 Diversificação interna: corresponde a uma situação em que a diversificação da 

empresa é, basicamente, gerada pelos fatores internos, e sofre menos influência dos 

fatores externos. 

 Diversificação mista: trata-se de uma situação em que a empresa apresenta mais 

que um tipo anterior da diversificação ao mesmo tempo (Oliveira 2011, p. 195 – 

196). 

 

 

2.6.2 Implementação da Estratégia 

 

A estratégia para ser eficaz e trazer resultados precisa ser para Certo e Peter (1993, p. 

17), a implementação da estratégia organizacional é colocar em ação as estratégias 

desenvolvidas. Sem a implementação efetiva da estratégia, as organizações são incapazes de 

obter os benefícios da realização de uma análise organizacional, do estabelecimento de uma 

diretriz organizacional e da formulação da estratégia organizacional. 

A fim de implementar com sucesso a estratégia organizacional os administradores 

devem ter uma clara ideia de assuntos distintos:quantas mudanças são necessárias dentro de 

uma organização quando se implementa uma nova estratégia, para garantir que será de fato 

tranquilamente implementada. 

Para Oliveira (1998, p. 199), normalmente a implantação de uma estratégia 

correspondente a um novo produto/serviço, cliente ou tecnologia que exige alterações internas 

na empresa, que são: estrutura organizacional, sistema de informações e recursos. O executivo 

deve estar muito atento a isto para evitar problemas quanto aos resultados apresentados pela 

nova estratégia. 

 

 



 

 

2.6.3 Controle Estratégico 

 

Nesta fase verifica-se como a empresa está indo para a situação desejada. O controle 

para Oliveira (1998, p. 77) pode ser definido, em termos simples, como ação necessária para 

assegurar a realização, desafios, metas, e projetos estabelecidos. 

Certo e Peter (1993, p. 198), descrevem que: 

 

 

O controle estratégico é um tipo especial de controle organizacional que se concentra 

na monitoração e avaliação do processo de administração estratégica para garantir que 

está funcionando apropriadamente. Em essência, o controle estratégico é empreendido 

para garantir que todos os resultados planejados durante o processo de administração 

estratégica materializem-se de fato. 

 

 

Para o mesmo autor, a finalidade mais fundamental do controle estratégico é auxiliar 

a alta administração a atingir as metas organizacionais através da monitoração e avaliação do 

processo de administração estratégica.  

O processo de administração estratégica resulta numa análise do ambiente 

organizacional no estabelecimento da missão e metas organizacionais, desenvolvimento de 

formas de lidar com a concorrência para atingir estas metas, cumprir a missão da organização, 

traduzira estratégia organizacional em plano de ações. 

O controle estratégico fornece a realimentação, que é crítica para se determinar se 

todas as etapas do processo de administração estratégica são apropriadas, compatíveis e estão 

funcionando de forma apropriada. 

 

 

2.7DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

A fase do diagnóstico estratégico pode ser dividida em quatro etapas básicas: 

identificação da visão; identificação dos valores; análise do ambiente externo; e análise do 

ambiente interno. 

Oliveira (2011, p.63), entende que: 

 

 



 

 

Diagnóstico estratégico corresponde à primeira fase do processo do planejamento 

estratégico e procura responder à pergunta básica “qual a real situação da empresa 

quanto a seus aspectos internos e externos?” Verificando o que a empresa tem de bom, 

de regular ou de ruim em seu processo administrativo. Deve ter enfoque no momento 

atual, bem como no próximo momento, no próximo desafio, a fim de constituir a 

dimensão crítica para o sucesso permanente. 

 

 

2.7.1 Identificação da Missão da Empresa 

 

De acordo com Oliveira (2011, p.50), missão é a determinação do motivo central da 

existência da empresa, ou seja, a determinação de “quem a empresa atende” com seus produtos 

e serviços. 

O mesmo autor salienta que esta missão não está diretamente relacionada com o 

estatuto social da empresa, sendo muito mais ampla envolvendo expectativas. 

Segundo Certo e Peter (1993, p. 76), a missão é a proposta para qual, uma organização 

existe em geral, a missão organizacional de uma empresa contém informações tais como os 

tipos de produtos ou serviços que a organização produz, quem são os seus clientes e que valores 

importantes possui. A missão organizacional é uma declaração da diretriz organizacional. 

Para Certo e Peter (1993, p. 76), uma missão organizacional formalmente expressa 

facilita o sucesso da organização. Estabelecer e documentar uma missão organizacional leva a 

diversas coisas importantes. Como: 

 Ela ajuda a concentrar esforço das pessoas para uma direção comum; 

 Ela ajuda a assegurar que a organização não persiga propósitos conflitantes; 

 Ela serve de base lógica geral para alocar recursos organizacionais; 

 Ela estabelece áreas amplas de responsabilidades por tarefa dentro da organização; 

 

 

2.7.2 Identificação da Visão 

 

A visão é um retrato do que a empresa pretende ser e, em termos amplos, do que 

pretende realizar. Uma declaração de visão direciona a empresa para onde ela gostaria de estar 

nos próximos anos. As declarações de visão refletem os valores e as aspirações de uma empresa 

e visam captar o coração e a mente de cada funcionário. A visão de uma empresa tende a ser 

duradoura, enquanto a sua missão pode mudar em razão de transformações do ambiente 

empresarial.  



 

 

Para Oliveira (1998, p. 65), a visão por ser considerada como os limites que os 

principais responsáveis pela empresa conseguem enxergar dentro de um período de tempo mais 

longo e uma abordagem mais ampla. Algumas vezes a visão pode configurar-se em uma 

situação irrealista quanto aos “destinos” da empresa.  

. Para Andrade (2012, p. 32), “a visão estratégica se refere a definição de uma situação 

futura desejada em longo prazo que se caracterize como uma meta ambiciosa, e que possa servir 

como guia”. 

 

 

2.7.3 Identificação dos Valores 

 

Segundo Oliveira (2011, p.67), valores representam o conjunto dos princípios e 

crenças fundamentais de uma empresa, bem como fornecem sustentação para todas as suas 

principais decisões. 

Para Costa (2006, p. 38), os valores são características, virtudes, qualidades da 

organização que podem ser avaliadas como se estivessem em uma escala, com graduação entre 

avaliações extremas. São atributos realmente importantes para a organização, virtudes que 

devam ser preservadas, meritízadas e incentivadas. 

 

 

2.8 ANÁLISE SWOT 

 

É uma ferramenta estrutural utilizada na análise do ambiente interno, para a 

formulação de estratégias. Permite-se identificar as Forças e Fraquezas da empresa, 

extrapolando então oportunidades e Ameaças internas para a mesma.  

Forças e Fraquezas são fatores internos de criação (ou destruição) de valor, como: 

ativos, habilidades ou recursos que uma companhia tem à sua disposição, em relação aos seus 

competidores. 

A sigla SWOT é uma abreviação das palavras (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats) significando pontos Fortes, pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças. No Brasil esta 

ferramenta estratégica é mais conhecida por FOFA (Fortes, Oportunidades, Fracos, Ameaças), 

conforme pode ser visualizado na figura 3. 

 



 

 

 

Figura 3: Análise SWOT. 

Fonte: (Mayara Chaves/ 2013) 

 

Geralmente a análise considera a comparação da empresa com a concorrência ou com 

outras empresas do setor. 

Na análise SWOT, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao 

máximo; e quando for percebido um ponto fraco, a organização deve agir para controlá-lo ou 

minimizar seu efeito. 

 

 

2.8.1 Ambiente Externo 

 

A análise externa tem por finalidade estudar a relação existente entre a empresa e seu 

ambiente verificando as oportunidades e ameaças. A empresa deve olhar para fora de si, para o 

ambiente onde estão as oportunidades e ameaças. 

Segundo Oliveira (2011, p. 44), essa analise deve ser efetuada pela empresa como um 

todo, considerando uma serie de assuntos, entre as quais se podem destacar: 

 Mercado nacional e regional; 

 Mercado internacional; 

 Evolução tecnológica; 

 Fornecedores; 

 Mercado financeiro; 

 Aspectos socioeconômicos e culturais; 

 Aspectos políticos; 

 Entidades de classe; 



 

 

 Órgãos governamentais; 

 Mercado de mão de obra; 

 Concorrentes. 

Seguindo o raciocínio de Oliveira neste ponto da análise, devem-se fazer algumas 

considerações sobre as oportunidades externas da empresa, procurando distingui-las em 

oportunidades ambientais e oportunidades da empresa. 

Segundo Oliveira (2011, p.45), dentro da análise externa da empresa pode-se dividir 

seu ambiente em duas camadas: 

Ambiente direto, que representa o conjunto de fatores através dos quais a empresa 

tem condições não só de identificar, mas também de avaliar ou medir, de forma mais efetiva e 

adequada, o grau de influência recebido e/ou proporcionado. 

Ambiente indireto, que representa o conjunto de fatores através dos quais a empresa 

identificou, mas não tem condições, no momento, de avaliar ou medir o grau de influência entre 

as partes. Pode ser, por exemplo, o caso de algumas variáveis culturais, demográficas ou sociais. 

Ainda para Oliveira (2011, p. 45), a divisão do ambiente empresarial “ocorre apenas 

para facilitar a análise das variáveis externas que apresentam, naquele momento, maior ou 

menor facilidade de mensuração da interação de influencias entre a empresa e seu ambiente”. 

O modelo das cinco forças de Porter (1986), também pode ser uma excelente 

alternativa para se analisar o ambiente externo. Para ele, a lucratividade de uma indústria é 

determinada por cinco forças competitivas (PEREIRA apud PORTER 2010, p. 107- 108): 

 Poder de negociação dos fornecedores; 

 Poder de negociação dos clientes; 

 Ameaça de produtos substitutos; 

 Ameaça de novos concorrentes; 

 Competição entre as organizações da indústria.  

Para Hitt(2005, p.52), esse processo contínuo envolve quatro atividades: 

 Investigação minuciosa - tem por finalidade a “identificação precoce de sinais de 

mudanças e tendências do ambiente”. 

Na investigação minuciosa se faz necessário o estudo de todos os segmentos do 

ambiente geral. Por meio dele as empresas identificam os primeiros sinais de possíveis 

mudanças no ambiente geral e detectam as que já estão em andamento. 

 Monitoramento – Detecta “interpretação do significado através de observações 

continuas das mudanças e tendências”. 



 

 

No monitoramento os analistas observam mudanças ambientais para ver se está 

surgindo uma tendência importante entre as que foram detectadas na investigação minuciosa. 

Para o monitoramento ser bem sucedido é fundamental que a empresa tenha capacidade de 

detectar o significado de eventos e tendências ambientais diferentes. 

 Previsão – Faz o “desenvolvimento de projeções e de resultados antecipados com 

base no acompanhamento das mudanças e tendências”. 

Os analistas fazem projeções viáveis do que pode acontecer e com que rapidez, devido 

às mudanças e tendências detectadas por meio do escaneamento e monitoramento. 

 Avaliação – “determinação da ocasião e da importância das mudanças e tendências 

do setor para as estratégias e a administração da empresa”. 

O objetivo de avaliar é determinar o momento e a importância dos efeitos das 

mudanças e tendências ambientais na administração estratégica da empresa. 

 

 

2.8.1.1 Oportunidades  

 

Tudo que influencia a empresa positivamente, mas que você não tem controle sobre a 

situação, à maioria das empresas enfrenta ambientes externos cada vez mais turbulentos. Para 

determinar as oportunidades de uma empresa deverá ser necessária uma pesquisa minuciosa 

sobre tudo o que está acontecendo ao seu redor. 

Correspondem às oportunidades para crescimento, lucro e fortalecimento da 

organização, tais como: 

 Necessidades não satisfeitas dos clientes; 

 Aumento do poder de compra do mercado; 

 Disponibilidade de linhas de credito; 

 Crescimento do número de usuários/clientes. 

Oliveira (2011, p.75), classifica as oportunidades em quatro camadas: 

Oportunidades naturais que são as incorporadas com a empresa [...]; 

Oportunidades de evolução são proporcionadas à empresa através da formação e 

consolidação gradativa de condições e circunstancias que tendem a concretizar uma vantagem 

competitiva e concreta. [...]; 

Oportunidades sinérgicas que são aquelas que proporcionam para a empresa 

situações complementares e adicionais. Essas oportunidades normalmente provocam 



 

 

modificações na estrutura organizacional e exigem novo setor de conhecimento. O seu uso 

sempre provoca uma situação de risco considerável. 

Oportunidades de inovação, normalmente, modificam as características econômicas 

fundamentais e a capacidade da empresa, requerem grandes esforços, elevada a capacitação 

profissional, apresentam um grande nível de risco para a empresa. 

Para Hitt (2005, p.52), uma oportunidade é representada por uma condição no 

ambiente geral que pode ajudar a empresa a alcançar a competitividade estratégica. 

 

 

2.8.1.2 Ameaças 

 

As ameaças são forças externas ao ambiente da empresa que influenciam 

negativamente o negócio. Uma ameaça pode prejudicar a empresa não somente em sua 

estratégia, mas diretamente em seu resultado.  

Oliveira (2011, p.75), classifica ameaças em três tipo: 

Ameaças naturais são incorporadas à natureza da empresa. 

Ameaças aceitáveis são as que a empresa não permite aceitar, sendo importante 

analisar até que ponto a situação é aceitável. 

Ameaças inaceitáveis são as que a empresa não se permite aceitar devido a sua 

incapacidade para explorar uma situação de êxito quando esta ameaça existir. 

Para Hitt (2005, p.53), uma ameaça é representada por qualquer condição no ambiente 

geral que possa vir a prejudicar os esforços da empresa para alcançar a competitividade 

estratégica.  

 

 

2.8.2 Ambiente Interno 

 

O ambiente interno é representado pelos pontos fortes e fracos que representam as 

variáveis controláveis de uma empresa, que são determinados pela posição da organização. 

O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da empresa, uma vez que ele 

é resultado das estratégias de atuação definidas pelos próprios membros da organização. 

Durante a análise, quando for percebido um ponto forte, ele deve ser ressaltado ao máximo e 

quando for percebido um ponto fraco, a organização deve agir para controlá-lo ou minimizar 

seu efeito. 



 

 

Segundo Oliveira (2011, p. 82 - 83), para o estabelecimento dos pontos fortes e fracos 

e neutros da empresa, o executivo deve analisar uma série de aspectos entre os quais podem ser 

citados: 

 Funções a serem analisadas e desempenhadas pelas diversas áreas da empresa; 

 Aspectos organizacionais; 

 Abrangência dos processos administrativos e operacionais; 

 Níveis de controle e avaliação; 

 Obtenção das informações. 

Para Andrade (2012, p.41), a identificação de pontos fortes e fracos está dividida em 

5 pontos: 

 Identificação dos recursos – que se refere aos meios físicos, financeiros, humanos, 

tecnológicos, organizacionais e a reputação da empresa.  

 Análise das capacidades – para que a organização possa desenvolver estratégias 

eficazes e conseguir alcançar os objetivos pretendidos. 

 Análise funcional – trata-se de diagnosticar as principais funções da empresa, tais 

como marketing, produção, logística/materiais, recursos humanos e finanças, com 

a finalidade de identificar os pontos fortes e fracos mais relevantes. 

 Análise da estrutura organizacional – é aonde se toma as decisões, se exercita o 

poder, aonde se desenvolve as atividades organizacionais. 

 Análise da cultura e do clima organizacional - refere-se ao conjunto de valores, 

crenças, atitudes e normas da empresa. 

 

 

2.8.2.1 Pontos Fortes 

 

Os pontos fortes são as vantagens interna da empresa em relação a sua concorrência. 

Para Oliveira (2011, p.68), pontos fortes são as variáveis internas e controláveis que 

propiciam uma condição favorável para a empresa, em relação ao seu ambiente. 

Pontos fortes da empresa apresentam as características que a colocam, 

estrategicamente, em vantagem em relação aos seus concorrentes, seu setor ou ramos de 

atuação. 



 

 

Andrade (2012, p.38), afirma que os pontos fortes se referem aos aspectos e /ou fatores 

positivos (internos) da empresa que atuam como facilitadores de sua capacidade para atender 

as suas finalidades. [...] 

 

 

2.8.2.2 Pontos Fracos 

 

Os pontos fracos são as desvantagens interna da empresa em relação a sua 

concorrência. Oliveira (2011, p. 68), saliente que pontos fracos são as variáveis internas e 

controláveis que provocam uma situação desfavorável para a empresa, em relação ao seu 

ambiente. 

Pontos fracos são aquelas características que tornam a empresa vulnerável às ameaças 

do meio em que se encontra e se relaciona. 

Andrade (2012, p. 39), os pontos fracos se referem aos aspectos e/ou fatores negativos 

que atuam como inibidores da capacidade para atender as necessidades da empresa. [...] 

 

 

2.8.3 Plano de Ação 

 

Os planos de ação devem ser desenvolvidos de forma clara, para atingir o objetivo 

pretendido. Cada ação deve ter uma data de início e de término, um responsável e recursos a 

serem alocados. Quanto maior a quantidade de ações e pessoas envolvidas, mais necessário e 

importante é ter um plano de ação. E, quanto melhor o plano de ação, maior a garantia de atingir 

a meta. 

Como exemplo de plano de ação, temos o 5W 2H, para nos ajudar a lembrar dos seis 

pontos principais de um plano de ação. Origina-se das seis palavras em inglês:  

 WHAT– O QUE – Qual ação vai ser desenvolvida? 

  WHEN – QUANDO – Quando a ação vai ser realizada? 

  WHY – POR QUE – Por que foi definida esta solução (resultado esperado)? 

 WHERE – ONDE – Onde a ação será desenvolvida (abrangência)? 

 HOW –COMO – Como a ação vai ser implementada (passos da ação)? 

 WHO – QUEM – Quem será o responsável pela sua implantação? 

 HOW MUCH – QUANTO – Quanto será gasto?   



 

 

O plano é composto por: 

 Indicadores de resultado: meio para gerenciar o plano de ação e verificar se 

resultado está sendo atingido. São eles que quantificam e qualificam o resultado. 

São fontes importantes para a avaliação; 

 Ação: tudo de que necessitamos fazer para atingir o resultado proposto; 

 Prazo: data precisa em que o gerenciamento será feito; 

 Responsável: pessoa que nem sempre terá de realizar uma ação, mas será 

fundamental para que essa ação seja cumprida; 

 Recursos: tudo de que necessitamos para realizar a ação. Não apenas recursos 

financeiros, mas custo, recursos de conhecimento, tempo em horas, infraestrutura 

(sala e material necessário), recursos políticos, de organização. 

 

 

2. 9 CLASSIFICAÇÃO E IMPORTÂNCIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 

Os pequenos negócios empresariais são formados pelas micro e pequenas empresas 

(MPEs) e pelos microempreendedores individuais (MEIs). O Brasil está vivenciando nos dias 

atuais, momentos de prosperidade econômica bastante visível, entre outros aspectos, destacam-

se as Micro e Pequenas Empresas ou simplesmente MPEs que fazem, movimentar a economia 

interna e externa do país. 

Presentes na maioria dos setores que movimentam o PIB do país, as MPEs estão não 

só envolvidas no desenvolvimento econômico como também no desenvolvimento social e 

sustentável da nação. Pondo em prática projetos sociais que visam melhorar a vida das pessoas 

que estão diretamente ou indiretamente a elas. 

Segundo o Sebrae - NA, no Brasil existem 6,4 milhões de estabelecimentos. Desse 

total, 99% são micro e pequenas empresas (MPEs). As MPEs respondem por 52% dos empregos 

com carteira assinada no setor privado (16,1 milhões). De acordo com o Portal do 

Empreendedor, no Brasil existem 3,7 milhões de MEIs (dezembro/2013). 

As micro e pequenas empresas podem ser classificadas de acordo com o número de 

empregados e com o faturamento bruto anual. Deve-se ressaltar também o dever das Micro e 

Pequenas Empresas para com o meio ambiente, para isso elas estão criando cada vez mais 

projetos de sustentabilidade empresarial, onde a produção deve andar junto com a preservação 

ambiental em processo de longo prazo. 



 

 

Micro e pequenas empresas têm papel fundamental para alavancar o crescimento do 

País, devido ao clima de incerteza em que vivem, tem uma grande dificuldade em realizar um 

Planejamento Estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O capítulo a seguir tem como objetivo central indicar quais os procedimentos técnicos 

adotados para a avaliação e obtenção de dados que apresentem uma resposta ao problema 

sugerido.  

Para Mattar (1994, p. 31), “a metodologia é um conjunto de métodos, técnicas e 

instrumentos utilizados em cada etapa do desenvolvimento do trabalho”. 

Segundo Diehl e Tatim (2004, p. 45), “a metodologia pode ser definida como o estudo 

e a avaliação dos diversos métodos, com o propósito de identificar possibilidades e limitações 

no âmbito de sua aplicação no processo de pesquisa científica”. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quanto aos objetivos trata-se de um estudo descritivo, segundo Diehl e Tatim (2004, 

p. 54) tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis”, e um estudo 

exploratório, segundo Diehl e Tatim (2004, p. 53) “a pesquisa exploratória tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a 

construir hipóteses. 

O presente trabalho utiliza como método de estudo de caso, por ser a que melhor se 

enquadra no contexto do estudo. “Pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos 

objetivos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 

impossível mediante os outros delineamentos considerados” (GIL, 1999, p. 72 – 73), é o foco 

central do presente trabalho. 

Quanto à abordagem e coleta dos dados trata-se de um estudo qualitativo, Diehl e 

Tatim (2004 p.51), caracteriza-se como investigação, compreendendo um conjunto de técnicas 

interpretativas que visam a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo 

de significados. 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram obtidos através de consulta a dados primários, segundo Diehl e Tatim 

(2004, p. 65) Os dados primários são colhidos e registrados pelo próprio pesquisador em 

primeira mão. As principais técnicas desse tipo de dado são: a entrevista, o questionário, o 

formulário e a observação. 

As técnicas adotadas, para a realização do projeto foram realizadas observações por 

parte do pesquisador, realização de entrevista, perguntas com o proprietário, análise documental 

e análise da concorrência. 

 

 

3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Para a análise e interpretação dos dados, foi utilizado os dados que o gestor da 

propriedade descreveu. Para uma melhor visualização foi apresentado em planilhas do 

Microsoft Word e após uma análise descritiva para facilitar o entendimento e compreensão do 

leitor, por meio da matriz SWOT, onde foi possível fazer a análise interna da empresa que são 

os pontos fracos e fortes e análise externa que são as ameaças e oportunidades, logo após 

utilizou-se a matriz 5W2H para a elaboração dos planos de ação a serem trabalhados pela 

empresa e pelo empresário no curto, médio e no longo prazo. 

A análise dos dados tem por objetivo organizar os dados de forma que fique possível 

o fornecimento das respostas para o problema proposto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Razão Social: Elias Panisson MEI 

Nome Fantasia: Tchê Motos 

CNPJ: 18.213.282/0001-70 

Inscrição Estadual: ISENTO 

 

 

4.2 ENDEREÇO 

 

Rua Carlos Pansera nº 215 – Centro- Ibiaçá -RS 

CEP: 99940-000 

Telefone: (54) 9641-6079 

 

 

4.3 HISTÓRICO DA EMPRESA 

 

A empresa Tchê Motos está inserida no mercado a mais de três anos, trabalhando na 

prestação de serviços na linha de Street (rua) e preparações de motos para Off Road (fora de 

estrada). 

Apresenta uma mão de obra qualificada onde proporciona ao cliente uma total 

segurança em seus serviços, com total garantia e equipamentos adequados buscando uma maior 

perfeição na qualidade dos serviços prestados. 

A empresa possui três funcionários mecânico, auxiliar e um gestor, na linha Street com 

peças nacionais e originais com mecânico especializado para substituição das mesmas o que 

permite maior comodidade e segurança para o condutor. Visa também uma infinita linha de 

acessórios que permite ao condutor personalizar sua motocicleta do seu gosto e estilo com 

garantia nos produtos. 

Na linha Off Road trabalha na transformação completa da motocicleta, desde 

suspensão, pneus, potência e designer, proporcionando ao cliente conforto e satisfação nos 

serviços prestados. Tendo como objetivo apoiar os pilotos que praticam este esporte, que vem 

se destacando no decorrer dos anos. 



 

 

Oferece aos motociclistas uma ampla linha de produtos tanto no ramo Street quanto 

no Off Road, produtos esses que proporcionam total segurança ao condutor, como botas 

capacetes, macacões, luvas, cotoveleiras, tornozeleiras, joelheiras, protetor de pescoço, colete, 

mochilas de hidratação entre outros. 

A Tchê Motos conta com fornecedores diretos e indiretos, entre eles atacados, 

transportadoras, retificas e mecânicos terceirizados, profissionais esses que auxiliam o 

crescimento com inovação tecnológica da empresa. 

Busca para o futuro uma qualificação mais ágil e moderna bem como em vendas e 

prestações de serviços, proporcionando ao cliente uma agilidade, comodidade em seu 

atendimento. 

  
Figura 4: Fachada da Empresa 

Fonte: A autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

O diagnóstico empresarial foi realizado através de um roteiro de entrevista direcionado 

ao proprietário, com o objetivo de diagnosticar qual a metodologia de planejamento estratégico 

que melhor se enquadra para a elaboração na empresa, observando as particularidades da 

mesma. 

A coleta dos dados foi realizada através de reuniões com o proprietário, com o objetivo 

de diagnosticar qual a melhor metodologia para a elaboração do planejamento estratégico da 

empresa. 

 

 

5.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

Um aspecto importante a ser considerado para a elaboração do planejamento 

estratégico é a análise do ambiente interno e ambiente externo da empresa. 

Através da entrevista aplicada e análise de dados, foi possível identificar que o 

proprietário da organização, não tem uma visão formal do futuro da empresa, mas sabe da 

importância da elaboração do planejamento estratégico para que a empresa possa consolidar os 

objetivos organizacionais e traçar os rumos a seguir no futuro, analisando sempre o ambiente 

interno e externo para explorar as oportunidades do mercado. 

 

 

5.1.1 Ambiente Interno 

 

A análise do ambiente interno possibilita a identificação de fatores que devem ser 

considerados e analisados para que o planejamento estratégico esteja de acordo com a situação 

atual da empresa. 

 

 

5.1.1.1 Pontos Fortes 

 

Através da análise do ambiente interno foi possível identificar os pontos fortes da 

empresa estudada, que são apresentados a seguir: 

 Localização privilegiada; 



 

 

 Flexibilidade para inovar; 

 Cumprimentos dos prazos com os clientes; 

 Estruturas físicas adequadas; 

 Pontualidade de pagamento aos fornecedores. 

 

 

5.1.1.2 Pontos Fracos 

 

 Pontos fracos são desvantagens para empresa em relação aos objetivos, sendo em si 

empecilhos para o crescimento e desenvolvimento da empresa. De acordo com os dados 

levantados no estudo, os pontos fracos são: 

 Falta de estratégia; 

 Lucros reduzidos; 

 Falta de produtos a pronta entrega; 

 Marketing/Propaganda; 

 Inadimplência de clientes; 

 Altos empréstimos a pagar por dois anos. 

 

 

5.1.2 Ambiente Externo 

 

 A análise deste ambiente é considerada um dos pilares do planejamento estratégico, 

quanto mais competitivo, instável e complexo o ambiente, maior é a necessidade de analisá-lo. 

 Buscou-se identificar as principais ameaças e oportunidades do ambiente em que a 

propriedade estudada está inserida. 

 

 

5.1.2.1 Ameaças 

 

As ameaças são fatores que podem vir a perturbar o funcionamento da empresa, 

causando dificuldades para sua gestão e desempenho. 

Descrevem-se abaixo as ameaças encontradas durante o estudo realizado: 

 Entrada de novos clientes com tecnologia e serviços mais avançados; 

 Crescimento do poder de compras dos clientes por meio do e-commerce; 



 

 

 Número de acidentes com motos; 

 Desinteresse de clientes no esporte off Road. 

 

 

5.1.2.2 Oportunidades 

 

As oportunidades se bem aproveitadas podem fornecer uma vantagem competitiva 

para a empresa. Após o estudo realizado encontrou-se algumas oportunidades que são descritas 

a seguir: 

 Falta de qualificação da concorrência; 

 Preço competitivo no mercado; 

 Diversificação de produtos; 

 Expansão da marca e conquista de novos clientes; 

 Facilidade no acesso a novas tecnologias; 

 Formação de novas alianças e/ou parcerias; 

 Carência deste tipo de serviço na região. 

 

 

5.2 DEFINIÇÃO DOS PROPÓSITOS DA EMPRESA 

 

Neste item são identificados alguns itens, proporcionando uma identificação de onde 

a empresa está e até onde pretende chegar, facilitando o direcionamento e aumentando o 

comprometimento das pessoas envolvidas, também foram identificados, quais são os 

compromissos que a empresa assume e assumirá para cumprir sua missão. 

 

 

5.2.1 Estabelecimento da Missão 

 

A missão é objetivo fundamental de uma organização, traduz a finalidade da empresa 

e consiste na definição dos seus fins estratégicos. Como resultado deste processo, surgiu a 

missão da empresa Tche Motos: 



 

 

Oferecer aos nossos clientes um trabalho confiável através de um atendimento 

profissional, ético e disciplinar, visando à satisfação do cliente como base do crescimento e da 

inovação. 

 

 

5.2.2 Estabelecimento da Visão 

 

No processo de elaboração do Planejamento Estratégico, é fundamental traçar a visão 

da empresa, permitindo ao empreendedor um repensar de seu negócio. Como resultado, surgiu 

a visão da empresa Tche Motos: 

Ser uma empresa admirada pelo consumidor destacando-se pela qualidade dos 

produtos e serviços prestados. 

 

 

5.2.3 Valores 

 

Os valores são o conjunto de sentimentos que estrutura, ou pretende estruturar, a 

cultura e a prática da organização. Durante o desenvolvimento do Planejamento Estratégico 

elencou-se como valores importantes para a empresa Tche Motos, os seguintes: 

Valores Organizacionais: responsabilidade, crescimento, respeito, admiração e satisfação do 

cliente. 

Valores Pessoais: dedicação, comprometimento, honestidade, crescimento. 

 

 

5.3 POSTURA ESTRATÉGICA 

 

É a opção a ser considerada a partir da análise interna e externa. Desta forma, através 

da definição dos pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, foi possível identificar a 

postura estratégica, avaliando o grau de importância de cada um dos fatores para a empresa. 

Para esta análise foi elaborado um quadro com o cruzamento entre ambiente interno e externo. 

Como resultado do projeto foi possível que o proprietário pensasse em sua empresa e o que 

espera para os próximos anos. 
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FORÇAS FRAQUEZAS 

 

Localização privilegiada; Falta de estratégia  

Flexibilidade para inovar; Lucros reduzidos; 

Cumprimentos dos prazos com os clientes; Falta de produtos a pronta entrega; 

Instalações de estruturas físicas adequadas; 

Localização em local privilegiado. 

Marketing/Propaganda; 

 Inadimplência de clientes; 

Pontualidade de pagamento aos fornecedores. Mão de obra pouco experiente; 

 Altos empréstimos a pagar. 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

Preço competitivo no mercado  Entrada de novos clientes com tecnologia e serviços 

mais avançados; 

Despreparo da concorrência  Mudanças econômicas  

Diversificação de produtos 

Expansão de mercado  

Crescimento do poder de clientes  

Novos Clientes  Redução de demanda do mercado  

-Novas tecnologias. 

-Formação de novas alianças ou parcerias. 

Desinteresse de clientes no esporte off Road 

Carência deste tipo de serviço na região. 

 

 

Quadro 1: Matriz SWOT empresa Tche Motos 

Fonte: a autora (2014)



 

 

Foi elaborada a missão, visão e os valores, bem como se fez a análise das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças e destacam-se na análise interna. 

A postura estratégica é o comportamento a ser seguido pelo negócio determinado pelos 

resultados na análise interna e externa através de uma comparação entre pontos fracos e pontos 

forte, ameaças e oportunidades, aonde foi possível analisar a diminuição de pontos fracos com 

pontos fortes e a diminuição das ameaças com as oportunidades. 

Na postura estratégica o ambiente está proporcionando situações favoráveis que 

podem transformar-se em oportunidades, quando efetivamente é usufruída a situação favorável 

pela empresa. Normalmente, o executivo procura, nesta situação, lançar novos produtos, 

aumentar o volume de vendas, através das oportunidades existentes ou incrementar as atuais. 

Deve-se destacar também que os pontos fracos da empresa devem ser avaliados e corrigidos, 

para que não prejudiquem o desenvolvimento da empresa. 

 

 

5.4 FORMULAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

Há predominância de pontos fracos no ambiente interno e oportunidades no ambiente 

externo, a empresa deverá adotar uma estratégia de crescimento, pois apesar das oportunidades 

do ambiente, existe alguns pontos fracos, sendo necessário corrigir ou amenizar o impacto que 

estes causam, evitando assim que o desenvolvimento da empresa seja prejudicado. 

Através da procura de clientes pelo serviço, possibilitam que a empresa continue 

mantendo o seu crescimento e que a mesma possa buscar maiores investimento, de acordo com 

a viabilidade econômica. 

 

 

5.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Os objetivos são os resultados que a empresa buscará alcançar em um determinado 

período de tempo. De acordo com a missão e visão da empresa, estabeleceram-se os objetivos 

que serão apresentados a seguir: 

 Implementar o planejamento estratégico e reavaliá-lo a cada ano; 

 Diversificar produtos; 

 Aumentar as vendas em 20%; 



 

 

 Buscar o desenvolvimento e reconhecimento da empresa; 

 Promover uma gestão eficiente e eficaz; 

 Aumentar a rentabilidade e produtividade nas vendas de produtos e prestação de 

serviços; 

 Buscar constante atualização tecnológica. 

 

 

5.6 METAS 

 

As metas empresariais são etapas de forma qualificadas e com prazos estabelecidos 

para o cumprimento dos objetivos, facilitando o controle dos resultados que estarão sendo 

buscados em um determinado período. Foram definidas algumas metas, descritas abaixo: 

 Implantar o planejamento estratégico no ano de 2015; 

 Analisar os produtos mais consumidos pelos clientes no de 2015; 

 Aumento das vendas de produtos em 20% ao ano até 2018; 

 Buscar o desenvolvimento e reconhecimento da empresa a partir de janeiro de 2015; 

 Reduzir custos e aumentar rentabilidade nas vendas de produtos e prestação de 

serviços em 15% ao ano até 2018; 

 Criar indicadores de resultados financeiros até dezembro de 2015; 

 Buscar cursos técnicos na área de mecânica no período de junho de 2015 a agosto 

de 2015; 

 Elaborar uma ficha cadastral dos clientes para saber com exatidão quem são os 

clientes da empresa no ano de 2015; 

 

 

5.7 PLANO DE AÇÃO 

 

O plano de ação é o planejamento de todas ações necessárias para atingir o resultado 

desejado. Para isso será utilizado o 5w2h, que é basicamente um formulário de controle e 

execução das tarefas, onde serão atribuídas as responsabilidades e como o trabalho será 

realizado. 

Ressalta que o item “onde fazer” foi suprimido da tabela, pois todas as ações serão 

desenvolvidas no contexto geral da empresa Tchê Motos, no de Ibiaçá. 



 

 

 

O que é O que fazer Por que fazer Como fazer Quem vai 

fazer 

Quando será realizado Quanto irá 

custar 

Falta de estratégia 

empresarial. 

Criar estratégia 

para a empresa.  

Para torná-la mais 

competitiva no 

mercado. 

Elaboração dos objetivos 

e planos da empresa. 

Elias Iniciar até dezembro de 

2014 e manter 

atualizada nos próximos 

anos. 

 R$ 1,000,00 

Força de venda 

pequena. 

Investir em um 

estoque mais amplo 

e diversificado. 

Para obter mais 

retorno financeiro. 

Adquirindo novos 

produtos e focar na 

vendas. 

Elias Iniciar até Janeiro de 

2015 e manter esse 

procedimento para os 

próximos anos. 

R$ 10.000,00 

Alavancar recursos 

para investir na 

divulgação da 

marca. 

Marketing/ 

propaganda. 

Para tornar a empresa 

mais conhecida no 

mercado. 

Elaborando um plano de 

marketing. 

 

Elias 

Márcia 

A partir de Setembro de 

2015 e manter esse 

procedimento para os 

próximos anos. 

R$6.000,00 

Inadimplência Minimizar a 

inadimplência de 

clientes 

renegociando as 

dívidas. 

Para obter mais 

retorno 

Adquirir programas de 

consulta SPC e 

CERASA, e fornecer 

opções de pagamentos 

para os inadimplentes. 

Elias Até Março de 2015. R$ 1.000,00 

Investir em mão de 

obra com 

experiência. 

Investir em 

mecânicos com 

experiência. 

Oferecer um serviço 

qualificado. 

Fazer convênio com o 

sistema S para qualificar 

a mão de obra. 

Proporcionando cursos 

para o segmento. 

 

Elias A partir de 2016. R$ 1.200,00 

Empréstimos 

bancários. 

Reduzir custos. Para quitar os 

empréstimos. 

Aumentar as vendas. Elias A partir de janeiro de 

2015 e manter durante 

os próximos 2 anos. 

R$1,500,00 



 

 

Entrada de novos 

concorrentes com 

tecnologia e 

serviços mais 

avançados. 

Investir em novos 

produtos e novas 

tecnologias na 

prestação de 

serviço. 

Para ganhar 

competitividade. 

Fazer um levantamento 

dos objetivos e planos da 

empresa. 

Elias Até 2016  R$ 15.000,00 

Investir em site da 

à empresa melhorar 

a divulgação.  

Crescimento do 

poder de compras 

dos clientes por 

meio do e-

commerce. 

Fazer um site da 

empresa e atuar no e-

commerce.  

Investir na venda de 

peças e acessórios 

através da internet (site) 

Elias Até 2018. 2,000,00 

Ampliação do 

conhecimento 

sobre o esporte. 

 

Número de 

acidentes com 

motos. 

Fazer folder 

explicativo sobre o 

esporte e como ele 

pode ser divertido. 

Fornecer palestras, 

folders para conscientizar 

o motoqueiro. 

Elias Até 2017 1,600,00 

Incentivar 

motoqueiros a 

praticar esporte off 

road. 

Desinteresse de 

clientes no esporte 

off Road. 

Patrocinar eventos de 

off road. 

Participar de eventos off 

road– estando próximo 

do público alvo. 

 

Elias Iniciar até Janeiro de 

2015 e manter para os 

próximos ano. 

R$3.000,00 

Quadro 2 – Plano de ação 

Fonte: Dados Primários, 201



 

 

5.8 CONTROLE E AVALIAÇÃO 

 

Iniciando a implantação do planejamento é indispensável que ocorra o 

acompanhamento.  

Depois da implantação do plano de ação, deverá ser feito a avaliação e controle 

baseando-se nos prazos estabelecidos, medindo o que foi feito, quais os seus resultados, eles 

positivos ou negativos, assim como suas causas. Devem ser feitas apurações mensais dos dados 

numéricos e avaliações trimestrais das demais metas e ações. 

A avaliação e controle permitem a comparação dos resultados obtidos e a correção de 

algo insuficiente em tempo hábil. 

 

 

5.9SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Após o levantamento do diagnóstico estratégico, elaboração dos propósitos da 

organização, identificação dos objetivos e formulação do planejamento estratégico, 

éapresentada algumas sugestões e recomendações, as quais visam auxiliar a empresa a atingir 

seus objetivos e cumprir sua missão. 

 A empresa deve implantar o plano de ação elaborado neste trabalho, mantendo um 

monitoramento do desempenho de cada atividade proposta, sempre avaliando os 

resultados de cada uma; 

 A melhor estratégia a ser adotada, de acordo com a pesquisa e avaliação da empresa 

e a de crescimento, devendo avaliar a possibilidade e viabilidade de novas 

tecnologias, peças e acessórios;  

 Melhorar a gestão, elaborando fichas cadastrais de clientes, para um melhor 

atendimento e controle; 

 A empresa deve também avaliar os cenários e tendências, pois com as rápidas 

mudanças, a observância destes fatores pode ser fundamental para o sucesso da 

empresa; 

 Incentivar motoqueiros a praticar esporte off road,participando de eventos off road, 

estando próximo do público alvo; 

 Adquirir novos produtos, peças e acessórios e focar nas vendas; 

 Investir em site da empresa para melhorar a divulgação e também focar nas vendas 

de peças e acessórios por meio do e-commerce.  



 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Administrar uma empresa utilizando as informações fornecidas pelo planejamento 

estratégico auxilia os gestores a tomar suas decisões de forma mais correta, além disso, essa 

ferramenta proporciona conhecer quais atividades são mais rentáveis e mantém a empresa mais 

planejada. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho, o qual teve por objetivo a elaboração de 

um planejamento estratégico a ser adotado na empresa Tchê Motos, visando torná-la 

economicamente viável e mais competitiva, foi possível que os proprietários se envolvessem e 

pensassem em sua empresa, de modo a planejar o que pretendem que ela seja nos próximos 

anos.  

Um dos grandes desafios do Planejamento Estratégico é exatamente este pensar e 

planejar, pois nenhuma empresa consegue se manter por muito tempo no mercado se não tiver 

um planejamento adequado. 

Este trabalho possibilitou a identificação que existem inúmeras variáveis que 

influenciam direta e indiretamente o desenvolvimento e desempenho das atividades 

empresariais, porém com um bom plano de ação, é possível traçar metas para o objetivo 

empresarial seja alcançado. Foi apresentado ao empresário um plano de ação a ser executado 

no curto, médio e longo prazo proporcionando maior competitividade para a empresa.  

Aprender a planejar, observar as operações, entender o ambiente onde a mesma está 

inserida, ter equipamentos de boa qualidade para melhor aproveitamento do trabalho prestado 

sem necessitar de fazer o retrabalho. O investimento em novas tecnologias é fundamental, mas 

não é o único caminho. 

É fundamental que gestor esteja bem informado sobre a composição e o 

comportamento de seus custos para elaborar estratégias de ação fundamentadas em dados 

confiáveis, ponderadas e que busquem as melhores alternativas possíveis, além de possibilitar 

a visualização antecipada de restrições e dificuldades impostas pelas mudanças nos níveis de 

preço de mercado. 

Finalmente, a realização deste estudo foi de extrema importância não somente para o 

aprendizado, mas também para a empresa conhecer um pouco mais dela mesma e buscar cada 

vez mais, seu aperfeiçoamento, garantindo assim o seu lugar no mercado, consequentemente, 

alcançando o sucesso.  
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