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RESUMO 

O presente trabalho buscou analisar a importância 

do planejamento estratégico para pequenas 

empresas, e para isso, avaliou a realidade de uma 

pequena empresa de calçados, buscando 

entender as peculiaridades de pequenas 

organizações. A pesquisa cientifica trata-se de 

revisão bibliográfica explicativa e exploratória, 

seguida de pesquisa de campo e aplicação de um 

questionário semiestruturado, composto por 

perguntas abertas e fechadas. O estudo revelou 

que a empresa não possui qualquer 

sistematização dos processos e, por isso, acabou 

tendo que ser proposto um plano estratégico 

baseado nos preceitos de Kotler. Foram 

concebidos visão, missão e valores, seguido de 

análises internas e externas através da 

ferramenta SWOT e traçado ações estratégicas 

para a empresa. Concluiu-se, assim, que os 
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objetivos gerais e específicos do trabalho foram 

alcançados, assim como esperado a empresa não 

tinha nenhum planejamento e ainda foi possível a 

formulação de Planejamento apresentado ao 

proprietário. 

 

Palavras-Chave: Empresas de Pequeno Porte; Planejamento; 

Estratégias;Planejamento Estratégico. 

INTRODUÇÃO 

As pequenas empresas, normalmente são caracterizadas por um número de 

trabalhadores e geralmente abrangem produtos/serviços alternativos ao mercado ou 

que não são de interesse de grandes empresas. Possuem configuração societária 

atípica, sendo formada, na maioria das vezes, pelo fundador e sua família (JAMIL 

MOHAMED, 2011; SEBRAE, 2016). 

Para Souza e Mazzali (2013) as  pequenas empresas são entidades 

específicas, com problemas administrativos distintos daqueles vivenciados por 

grandes empresas, com destaque para: “estrutura administrativa centralizada; 

estratégias intuitivas e de curto prazo; baixa especialização; simplicidade e 

informalidade do sistema de informação e atuação em mercados locais”. 

Leone (1999) afirma que não é possível definir as pequenas empresas com 

apenas um único conceito, pois elas não têm o mesmo comportamento econômico 

e social, mesmo sendo comumente categorizadas no mesmo segmento. Entretanto, 

são importantes alvos de pesquisa, pois o conhecimento da dinâmica, estrutura, 

modelos e ferramentas de gestão, contribuem para compreensão das suas 

especificidades e para propor práticas que reduzam a ocorrência de falência, que 

apresenta altas taxas no segmento. 

Normalmente, os determinantes para as altas taxas de falência de pequenas 

empresas são a falta de recursos financeiros, gestão e falta de planejamento. Diante 

do contexto surgiu o seguinte problema: Qual? Como é executado na prática? De 

que forma contribui para o alcance dos objetivos da organização? 

Para responder aos questionamentos, esse artigo buscou analisar a 
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importância do planejamento estratégico para pequenas empresas. E para isso, o 

autor buscou analisar a realidade de uma pequena empresa de calçados, buscando 

entender as peculiaridades de pequenas organizações. 

 

REFERÊNCIAL TEÓRICA 

1. Introdução 

Antes de discorrer sobre o planejamento, é evidente que é importante discorrer 

sobre a gestão e administração de negócios. Sendo assim, é importante definir os 

termos que vão ser constantemente citados neste trabalho. Inicialmente, é 

importante definir a diferença entre administração e administrar. Chiavenato (2007, 

p.33), afirma que a “administração é o veículo pelo qual as organizações são 

alinhadas e conduzidas para alcançar excelência em suas ações e operações para 

chegar ao êxito no alcance de resultados". Enquanto o termo administrar, para 

Maximiano (2000), significa em primeiro lugar “o ato de realizar uma ação”. 

Sendo assim, administrar pode ser entendido como o processo de tomada de 

decisões e realização de ações que compreendem quatro processos interligados: 

planejamento, organização, execução e controle. E, para realizar essas ações é 

necessário um líder que coordene o trabalho dos membros da organização, 

utilizando os recursos disponíveis para alcançar os objetivos propostos (Chiavenato, 

2001, p. 3). 

Chiavenato também contextualiza a ação de administrar, nas palavras do 

autor, refere-se a: 

Interpretar os objetivos propostos pela empresa e transformá-los e ação empresarial através 

de planejamento, e organização, de direção e de controle de esforços realizados em todas 

as áreas e em todos os níveis da empresa, a fim de atingir tais objetivos (CHIAVENATO, 2001, 

p. 3). 

O conceito de administração é bastante complexo e amplo, todavia existem 

algumas palavras chave que estão presentes em todas as definições elaboradas no 

decorrer dos anos de evolução da administração como ciência: gerenciamento e 

organização (TIBURCIO, 2010, p.1). 
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Partindo destes princípios o planejamento faz parte do processo de 

administrar, sendo discutido no próximo tópico. 

1.1. Surgimento dos Conceitos de Planejamento 

Planejar significa realizar a definição sistemática de objetivos e ações,  que ao 

final, propiciarão resultados exitosos. Implica em um processo de decisões 

independentes, que em conjunto tem como resultado final, o alcance dos objetivos 

estabelecidos. Hindle (2002, p. 142) discorre que os  primeiros conceitos de 

planejamento, embora não tenham sido concebidos com intenção, surgiram ainda na 

pré-história, entre as “donas-de-casa” primitivas, que por não ter as condições atuais, 

precisavam programar as refeições, alimentando a família, mas ao mesmo tempo 

racionalizando para que não faltassem alimentos. 

Esses preceitos pré-históricos de controle de orçamento, estoque, produção 

e logística representam os primórdios do planejamento. Para Silva (2001, p. 89), o 

planejamento é fundamental para administração. O autor também descreve a 

construção da pirâmide de Quéops no Egito, um exemplo de planejamento ao 

extremo, uma gestão de aproximadamente cem mil escravos, que trabalharam por 

20 anos e agruparam mais de dois milhões de blocos de pedra com duas toneladas 

e meia cada. 

No mundo moderno, o planejamento iniciou nas décadas de 1950 e 1960, 

entretanto os administradores empregavam somente o planejamento operacional, 

visto que a oferta e demanda mantinha um equilíbrio e, mesmo um administrador 

inexperiente, conseguia conduzir os negócios. No entanto, em 1970, os preços do 

petróleo dispararam devido à guerra entre árabes e israelenses, a energia e matéria- 

prima se tornou escassa, a inflação subiu dois dígitos, houve recessão econômica e 

os índices de desemprego dispararam, gerando a necessidade de um novo processo 

de planejamento administrativo com bases teóricas e práticas. A partir da 

necessidade, os conceitos de planejamento estratégico, tático e operacional, foram 

sendo desenhados (SILVA, 2001). 

1.2. Definindo Planejamento 

De acordo com Bio (1985), o planejamento pode ser definido como um 

processo de identificação dos problemas, estabelecimento das alternativas e a 
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escolha da que oferece melhor resultado, obedecendo determinados critérios, 

visando, ao final alcançar o objetivo proposto. 

O planejamento se faz necessário devido o fato de os bens disponíveis 

estarem escassos, aumentando a preocupação com a disponibilidade dos produtos 

indispensáveis para a manutenção da vida moderna. Ao se planejar, o ambiente é 

analisado, novas diretrizes são traçadas, a evolução dos produtos e mercados é 

considerada; para posteriormente ser realizada a definição dos métodos e objetivos, 

que só poderão ser alcançados através de um controle eficaz (LAUFER; TUCKER, 

1987). 

Laufer e Tucker (1987), o processo de planejamento se configura em 5 fases: 

1. Planejamento do processo de gestão; 

2. Reunião dos dados obtidos através da pesquisa dos problemas apresentados na 

obra; 

3. Delimitação dos planos de gestão, estabelecendo estratégias para a resolução 

dos problemas apresentados; 

4. Transmissão das informações para os envolvidos, repassando os métodos para 

que sejam executados pela equipe e; 

5. Avaliação do processo de planejamento, bem como sua eficácia, determinando 

se o mesmo tem sido suficiente para alcançar os objetivos propostos. 

 

Para que o processo do planejamento tenha êxito, um fator importante é a 

ação. O gestor realiza o planejamento das ações, porém que executa as tarefas são 

os operários que necessitam estarem preparados para contribuírem com as metas 

estabelecidas durante o planejamento (LAUFER e TUCKER, 1987). 

1.2.1. Estágios do planejamento 

O planejamento, ainda deve abranger as variáveis, pois não é um processo 

estático, mas modificável. Considerando a grande dimensão do processo, o mesmo 

foi divido, a longo prazo, em planos anuais, método que recebeu o nome de 
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planejamento estratégico. 

De acordo com Crozatti o Planejamento Estratégico consiste na: fase em que 

as diretrizes estratégicas, em nível global, e as diretrizes táticas, em nível de áreas, 

são formuladas. O estabelecimento de diretrizes claras, objetivas, consistentes e 

flexíveis é de importância vital, haja vista o número de empresas que estão 

sucumbindo às mudanças na economia nacional (CROZATTI, 2003). 

O planejamento estratégico, ainda é subdividido em níveis hierárquicos: 

estratégico, tático, operacional. O planejamento estratégico é em que são definidas 

todas as metas e os objetivos da empresa, assim como um prazo para o alcance dos 

mesmos. Consiste no planejamento da sobrevivência da organização, onde os 

objetivos atendidos são realizados em longo prazo (SILVA, 2001). 

 

Figura 1 – Etapas do planejamento estratégico 

 

Fonte: Adaptado de Silva, 2001. 

No planejamento tático, são definidos os meios necessários para atingir os 

objetivos em médio prazo, abrangendo a necessidades de recursos materiais, 

financeiros e humanos. Neste nível ocorre o planejamento dos produtos. E no 

planejamento operacional são determinados os procedimentos necessários para o 

alcance dos objetivos em curto prazo (SILVA, 2001). 

Tendo em vista o foco deste projeto, no próximo tópico será detalhado o 
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planejamento estratégico. 

1.3. Planejamento Estratégico 

Partindo do princípio que o planejamento envolve ação, Alday afirma que o 

planejamento estratégico apresenta cinco características fundamentais: 

 

a) O planejamento estratégico está relacionado com a adaptação da 

organização a um ambiente mutável. Ou seja, sujeito à incerteza a 

respeito dos eventos ambientais. Por se defrontar com a incerteza tem  

suas decisões baseadas em julgamentos e não em dados concretos. 

Reflete uma orientação externa que focaliza as respostas adequadas às 

forças e pressões que estão situadas do lado de fora da organização. 

b) O planejamento estratégico é orientado para o futuro. Seu horizonte de tempo 

é o longo prazo. Durante o curso do planejamento, a consideração dos problemas 

atuais é dada em função dos obstáculos e barreiras que eles possam provocar 

para um almejado lugar no futuro. 

c) O planejamento estratégico é compreensivo. Ele envolve a organização como 

uma totalidade, abarcando todos os seus recursos, no sentido de obter efeitos 

sinergísticos de todas as capacidades e potencialidades da organização. A 

resposta estratégica da organização envolve um comportamento global, 

compreensivo e sistêmico. A participação das pessoas é fundamental nesse 

aspecto, pois o planejamento estratégico não deve ficar apenas no papel, mas 

na cabeça e no coração de todos os envolvidos. São eles que o realizam e o fazem 

acontecer. 

d) O planejamento estratégico é um processo de construção de consenso. Devido à 

diversidade dos interesses e necessidades dos parceiros envolvidos, o 

planejamento deve oferecer um meio de atender a todos na direção futura que 

melhor convenha para que a organização possa alcançar seus objetivos. Para 

isso, é preciso aceitação ampla e irrestrita para que o planejamento estratégico 

possa ser realizado através dessas pessoas em todos os níveis da organização. 
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e) O planejamento estratégico é uma forma de aprendizagem organizacional. Por 

estar orientado para a adaptação da organização ao contexto ambiental, o 

planejamento constitui uma tentativa constante de aprender a ajustar-se a um 

ambiente complexo, competitivo e suscetível a mudanças (ALDAY, 2000, p.30). 

 

Assim, o planejamento estratégico abrange 4 linhas de ação. A primeira 

desenvolve uma clara idéia da missão da empresa em termos de objetivos da 

história, do segmento de mercado, da produção vertical e área geográfica. Isso tudo, 

quando bem definido, permite aos empregados um senso compartilhado de direção, 

oportunidade, significância e realização. A segunda atividade consiste em definir as 

unidades de negócios. 

O negócio é bem definido pelos grupos de clientes, pelas necessidades dos 

clientes e tecnologias empregadas. As unidades de negócio se beneficiam de 

planejamento específico, enfrentam concorrentes próprios e são geridas como 

centros de lucro. A terceira atividade consiste em alocar recursos às várias unidades 

de negócios com base na atratividade da indústria e na força competitiva da empresa 

para facilitar a determinação de quais negócios devem crescer, ser mantidos, 

aproveitados ao máximo ou abandonados. 

A quarta atividade consiste em expandir os negócios atuais e desenvolver 

outros negócios para preencher a lacuna do planejamento estratégico. A empresa 

pode identificar oportunidades via crescimento intenso (penetração de mercado, 

desenvolvimento de mercado e de produto), crescimento integrado (para trás, para 

frente e horizontal) e crescimento diversificado (concêntrico, horizontal e global). 

Para Kotler (2000), o Planejamento Estratégico pode ser divido  nas seguintes 

etapas: 

a) Definição da missão do negócio; 

b) Análise das oportunidades e ameaças externas; 

c) Análise de forças e fraquezas; 

d) Formulação de metas; 
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e) Formulação de estratégias; 

f) Formulação de programas de apoio; 

g) Implementação dos programas e coleta de feedback (retroalimentação); 

h) Exercício de controle. 

 

Portanto, o Planejamento Estratégico necessita de uma estrutura 

metodológica para ser desenvolvido e implementado em uma empresa. 

 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Tipo de Pesquisa 

A pesquisa cientifica trata-se de revisão bibliográfica de cunho explicativo e 

exploratório. De acordo com Cervo, Bervian e Silva. (2011, p. 61), a revisão 

bibliográfica é o “procedimento básico para os estudos monográficos”, pelos quais se 

busca o domínio do tema a ser abordado. 

Gil (2010) complementa e fomenta que este tipo de pesquisa possui caráter 

exploratório, pois permite ao autor adquirir um vínculo com o problema possibilitando 

ao mesmo aprimorar sua idéia inicial, permitindo-lhe adquirir conhecimento acerca 

das dificuldades de gestão em empresas familiares, o tema em estudo. Já a  

pesquisa explicativa visa identificar os fatores determinantes, ou que contribuem, 

para o fenômeno. Esse objetivo pretende aprofundar o conhecimento da realidade 

através da busca da explicação do porque e como se sucedem os fatos. 

Para aprofundar os conhecimentos, será realizada pesquisa de campo que 

consiste na observação direta do fenômeno pelo autor. Como instrumento  para 

coleta será utilizado um questionário semiestruturado, composto por perguntas 

abertas e fechadas (GIL, 2010). 

2.2. Local de Pesquisa 

A pesquisa será aplicada na empresa M. do S.A.B. RAMOS-ME. Esta 
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organização atua no ramo de calçados e caracteriza-se como uma pequena empresa 

com funcionários familiares, atuando há 7 anos em Porto Velho-RO. 

2.3. Coleta de Dados 

O trabalho foi realizado através de coleta de informações em sites acadêmicos 

e literaturas sobre o assunto. Na segunda etapa foi aplicado o questionário no local 

de estudo para atingir os objetivos estabelecidos. Após a compilação de dados, as 

informações foram analisadas a luz da literatura, reunida na primeira etapa, para 

interpretar as respostas dos colaboradores o mais fidedigno possível. 

2.4. Critérios de Inclusão e Exclusão 

Estão incluídos na pesquisa artigos científicos; teses de mestrado e 

doutorado; e, literaturas publicadas; que abordem o tema alvo da pesquisa. Foram 

excluídos arquivos que não estavam em consonância com o tema abordado. 

2.5. Tratamento e Análise dos Dados 

As informações coletadas após a aplicação de questionários foram 

organizadas e tabuladas com o auxílio do Excel Microsoft® para comparação de 

informações a fim de propiciar melhor entendimento sobre o tema. Após 

acomparação dos pontos unívocos, os dados foram analisados e demonstrados em 

forma de discursos e representações gráficas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Caracterização da Empresa 

A empresa M. do S.A.B. RAMOS-ME está há sete anos no mercado e atua 

no ramo calçadista. Atualmente conta com 4 funcionários operacionais que são 

direcionados pelos proprietários, um casal, responsável por fundar a organização. 

A empresa M. do S.A.B. RAMOS-ME tem conseguido superar diversas 

dificuldades sem um planejamento estratégico, segundo proprietário, a empresa não 

possui missão e visão. Esses pontos são trabalhados no planejamento estratégico e, 

a sua falta, resulta em tomada de decisões muitas vezes equivocadas, 

principalmente em caráter de urgência, propiciando solução pouco viáveis ou que 

resolvem o problema a curto prazo. 
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3.2. Análise SWOT 

A matriz SWOT foi criada por Kenneth e Roland Christensen, em 1960, e 

compreende as análises externas e internas das organizações. Seu objetivo é 

identificar as forças (Strengths), fraquezas (Weaknesses), oportunidades 

(Opportunities) e asameaças(Threats) (GONÇALVES, 2010). 

A análise SWOT da empresa nunca foi realizada, baseada na entrevista, foi 

formulada uma análise conforme descrito no quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

ANÁLISE EXTERNA 

Oportunidades Ameaças 

Entrar em novos mercados ou segmentos 
Versatilidade do segmento calçadista 
como um todo para se adaptar as 
mudanças 
Baixo risco da entrada de produtos 
substitutos 

Crescimento lento do mercado 
Alto poder de barganha dos 
compradores 
Pequeno poder de negociação com 
grandes fabricantes 

ANÁLISE INTERNA 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

• 
 
 
 
 
 
• 
 
 
• 

Resultados Financeiros adequados 
Boa habilidade competitiva e 
experiência no mercado 
Marcas com  boa aceitação no  
mercado Alta qualidade dos produtos 
Alta capacidade de Inovação 
Resistente a pressões da 
concorrência 
Consciência de melhoria continua 
Ampla linha de produtos 

• 
 
 
 
• 

Lucratividade baixa devido alto poder 
de barganha dos compradores 
Incapaz de financiar as mudanças 
necessárias na estratégia de longo 
prazo com recursos próprios 

Fonte: Elaborado pela autora(2018) 
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A análise SWOT desenvolvida é especifica para uma empresa com 

ambições de crescimento e adaptabilidade a mudanças, no entanto devem-se 

reconhecer as dificuldades do mercado competitivo e a facilidade que os  clientes 

têm que barganhar devido ao alto número de concorrentes. 

No entanto, a empresa aposta em uma alavancagem de vendas ao se 

destacar pela qualidade de seus produtos, possuindo ampla e excelente linha de 

produtos, focando em comunicação, equipes de vendas, encantamento do cliente. 

Mesmo sem planejamento possui um controle financeiro adequado. Quanto ao 

pagamento de fornecedores, a empresa tem arcado com os compromissos, 

entretanto ainda não consegue arcar com mudanças bruscas, caso necessário. 

Ocorre também um bloqueio no aumento das vendas, devido à grande 

concorrência, uma vez que os concorrentes são antigos no ramo e com uma ótima 

reputação no mercado. 

3.3. Organograma 

A empresa não possui organograma, pois é uma empresa de pequeno porte, 

com poucos funcionários e acúmulo de funções. No entanto, a elaboração de um 

protocolo facilitaria o processo de gestão da empresa. 

Foi apresentado ao proprietário, o seguinte fluxograma: 

Figura 2 – Etapas do planejamento estratégico 
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Fonte: Elaborado pelo autor(2018) 

3.4. Missão, Visão e Valores 

A Visão de uma empresa é o que esta quer ser, ou seja, deve mesclar a 

essência de todos os objetivos da empresa, e mesclá-los, a fim de forma sintética e 

objetiva, demonstrar onde se pretende chegar. 

Embora, o objetivo citado pelo entrevistado seja aumentar as vendas para 

maximizar os lucros e manter-se competitiva e produtiva. Portanto a Visão da 

empresa formulada é, “Ser uma das principais empresas calçadistas de Porto Velho 

e expandir os negócios para municípios do interior do Estado” 

A Missão elaborada foi, “Buscar o crescimento, competitividade e inovação, com 

parcerias fortalecidas, clientes e funcionários totalmente satisfeitos, com princípios 

éticos e responsabilidade socioeconômica” 

Os Valores da empresa são,“Garantir um serviço de qualidade, com os melhores 

preços, respeitando funcionários e clientes, através de uma relação harmoniosa”. 

3.5. Definição dos Objetivos Estratégicos 

O objetivo da empresa é construir, maximizar os lucros e manter-se 

competitiva e produtiva, obtendo um retorno mínimo sobre o capital investido de 

30%. Com isso visa atender uma gama grande de clientes na região, dado o 

PRESIDENTE 
(proprietário) 

Diretor Comercial 
( , gerente de Vendas 

Marketing e Operações) 
(proprietário) 

Diretor Administrativo 
(gerente de Contratos e 

Cobranças) 

Operador de Caixa Vendendores Motoboy 



14 

 

Revista Eletrônica Gestão e Negócios – Volume – nº 1 – 2019. 

 

crescimento populacional e econômico do Estado. 

O grande objetivo é cativar o cliente e buscar atendê-lo da melhor forma 

possível, buscando atender bem seus clientes antes, durante e após as vendas. Com 

isso, pretende garantir a satisfação do cliente, ser bem avaliado e se tornar empresa 

referência no ramo calçadista de Rondônia. 

Pretende-se aumentar em 30% as vendas com um uma parceria entre 

funcionários e clientes, em médio prazo, distribuindo incentivos financeiros para 

ampliar a meta mensal de cada um e ofertando promoções e prazos acessíveis ao 

consumidor. 

3.6. Estabelecimento das Estratégias Empresarias 

Para atingir as metas expostas acima,  a empresa deve fazer investimentos 

em capacitação, certificação e marketing, focando em estratégias gestão do cliente; 

diferenciação e inovação do produto; gestão interna, e; divulgação do produto. 

A empresa M. do S.A.B.RAMOS-ME, localizado em Porto Velho-RO,é uma 

loja familiar que possui em sua história paixão por vender calçados. Ao período de 

sua existência vem ganhando espaço, em virtude de sua ótima qualidade de serviços 

e produtos, e de seu espírito empresarial e sonhadora, presente na organização 

desde  o seu surgimento. O público-alvo da loja é variado, não há um foco definido 

em relação às classes sociais, mas sim há múltiplos focos de necessidades em seu 

público. 

3.7. Indicadores 

Lucratividade; A meta é aumentar o retorno financeiro em 30%. 

Crescimento; Pretende-se ampliar o negócio, montando mais uma loja em 6 meses. 

Aumento de clientes; Focar na permanência dos clientes existentes, com 

expectativa de aumento de novos clientes, em no mínimo 25%. 

Redução de Despesas; Alocamos recursos para áreas que antes ficava muito 

tempo parado, como estoque, para capacitação de funcionários, gerando assim, 

agregação de valor à organização e ao capital humano e com isso ocorreu um 

aumento considerável nas vendas. 
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3.8. Gestão Interna 

Outro ponto a ser considerado é que a empresa já atua no mercado, fator 

que contribui para elevar a sua credibilidade, por já contar com uma história. Em 

relação à estratégia de gestão interna, a empresa deseja contar com profissionais 

especializados, oferecendo cursos de capacitação semestrais para melhor 

atendimento ao cliente e gestão de recursos. É objetivo também oferecer a seus 

funcionários vários benefícios que contribuem para que não haja alta rotatividade de 

colaboradores. 

3.9. Propaganda e Marketing 

A empresa deve investir em propaganda e marketing, investindo em mídias 

sociais, onde o cliente pode ser atendido de forma personalizada, criando um vínculo 

com o público alvo. A utilização de meios de veiculação por mídia televisava também 

é válido e contribui para destacar a empresa frente à concorrência. 

CONCLUSÃO 

A Intenção do trabalho era avaliar a implantação do planejamento estratégico 

na empresa, alvo da pesquisa. No entanto, foi necessário a elaboração de um 

Planejamento Estratégico, pois a empresa não possuía direcionamento das suas 

atividades de forma planejada e formal. 

O presente trabalho buscou alcançar o objetivo geral e os específicos e a 

elaboração de um planejamento seguiu as etapas propostas por Kotler (2010) e 

utilizou como base, a coleta e análise de dados para a definição de cada etapa do 

Planejamento Estratégico no estudo de caso. 

Finalizando o processo de desenvolvimento do Planejamento Estratégico 

houve a divulgação para os proprietários e buscou-se a sensibilização da 

organização utilizando como fundamento a possibilidade de expansão dos negócios 

e aumento da lucratividade. 

As principais limitações do trabalho foram a utilização de um estudo de caso 

único, portanto os dados analisados são específicos à empresa e o fato de não terem 

sido realizadas avaliações dos resultados do Planejamento Estratégico devido à 

necessidade de longos períodos de tempo. 
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