Planejamento
Estratégico: como
preparar seu negócio
para avançar
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Introdução
São vários os obstáculos que gestores de pequenas e
médias empresas precisam enfrentar, tanto que muitos
deles não conseguem dedicar tempo suficiente para
avaliar o desempenho da instituição e se planejar.
O resultado disso é que poucos são capazes de pensar
efetivamente sobre formas de alavancar o negócio e se
destacar no mercado. Nesse ponto, a falta de planejamento
estratégico é um dos maiores desafios de gestão.
Planejar-se é uma atitude de valor imprescindível e deve ser um

Por conta dessa importância, preparamos para você este guia completo

hábito incorporado e praticado na rotina de todo gestor, sobretudo

sobre planejamento estratégico, que vai apresentar tudo que deve ser

de PMEs. Isso acontece porque, em geral, elas contam com equipes

considerado, que ferramentas usar e como elaborar uma programação

e recursos mais limitados, sendo mais vulneráveis a oscilações e

que faça sentido para o contexto das PMEs. Esperamos que você

contratempos. Logo, cada passo precisa ser pensado e arquitetado

goste deste e-book e consiga colocar nossas dicas em prática para

com cuidado, para não comprometer o desenvolvimento e resultados.

ter ainda mais sucesso com seu negócio. Aproveite a leitura!
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Como um planejamento estratégico pode ajudar PMEs?

COMO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PODE AJUDAR PMES?

O planejamento estratégico nada mais é do que uma
ferramenta gerencial que serve como um mapa, um
direcionamento que guiará a trajetória da empresa,
mostrando quais ações são necessárias para que os
objetivos almejados pelo gestor sejam alcançados.
Esse plano de negócios não leva em conta somente
metas que a empresa deseja atingir, mas dados relevantes
sobre o mercado, os clientes e a concorrência e como
esses fatores colaboram e também interferem no avanço
da empresa. Para você ficar ainda mais seguro sobre o
valor dessa ferramenta, confira, a seguir, os principais
benefícios do planejamento estratégico para PMEs.
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COMO UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PODE AJUDAR PMES?

CONHECER SEUS PONTOS
FORTES E FRACOS

MELHORAR A TOMADA DE DECISÃO
Muitos empresários conduzem seus negócios no achismo,

Parte importante do planejamento estratégico é o

tomando decisões sem embasamento. Isso é não

mapeamento das questões internas da empresa. Com

somente perigoso e gera erros graves, como pode limitar o

esse olhar mais clínico, pode-se notar fatores que

crescimento do negócio. Fazer escolhas de forma certeira

passam batido no dia a dia, em especial com foco nos

é fundamental para maximizar as chances de sucesso.

aspectos fortes e fracos do negócio, ou seja, tanto o
de apoio — o que a instituição tem de melhor.

PROTEGER A EMPRESA DAS
MUDANÇAS DO MERCADO

IDENTIFICAR AMEAÇAS E OPORTUNIDADES

Conforme comentamos, PMEs, muitas vezes, estão em

que é preciso aprimorar quanto quais são os pontos

uma posição mais vulnerável no mercado. Posto isso, é
Seguindo a mesma linha de raciocínio do tópico

fundamental contar com um plano com metas e ações

acima, no planejamento estratégico, é feita também

robustas que possam nortear o caminho para diferentes

uma análise externa, que mostra o potencial não

momentos e realidades. Quando os ventos mudam de

explorado que uma empresa tem para aproveitar e,

direção, a empresa precisa ser rápida e se adaptar, e isso

da mesma forma, explicita fatores de atenção, que a

só é possível quando ela estudou o mercado e se planejou.

empresa precisa focar para driblar dificuldades.
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O que considerar no planejamento estratégico para PMEs?

O QUE CONSIDERAR NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA PMES?

Como falamos, o processo de elaboração
do planejamento estratégico é um momento
de avaliação interna e externa e debate os
principais objetivos e metas. O que é importante
ter em mente é que o desenvolvimento
desse plano de negócios acontece em três
diferentes níveis. Conheça-os a seguir.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
DE NEGÓCIOS
Essa etapa é marcada por um planejamento de
estratégia no sentido mais puro e genérico, no
qual a empresa reflete sobre seus objetivos de
longo prazo ainda de forma macro, sem grandes
detalhamentos e considerando um período de 5
a 10 anos. É válido ressaltar que esses objetivos
precisam estar alinhados ao que é chamado de
tripé organizacional — sua missão, valores e visão.
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O QUE CONSIDERAR NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA PMES?

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TÁTICO
Nesse ponto, chega o momento de

• se uma meta macro é reduzir custos, um

destrinchar metas e pensar em ações

objetivo específico de médio prazo que

mais concretas, para os próximos um a

se junte a isso é automatizar processos

3 anos. É uma fase rica em detalhes, na

ligados à logística para minimizar perdas

qual se contemplam objetivos de médio

com redundâncias, retrabalho, horas

prazo que complementem aqueles macro

extras e desperdícios de estoque;

que foram pensados na etapa anterior.
• já se a meta estratégica é aumentar o
Paralelamente, esse é o momento de

faturamento, a tática pode ser criar um

direcionar o planejamento para diferentes

novo produto ou serviço nos próximos

setores da empresa, visto que cada

2 anos ou aumentar o investimento em

um deles deve elaborar iniciativas que

prospecção de clientes.

favoreçam o alcance das metas. Um
exemplo de como isso funciona:
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O QUE CONSIDERAR NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA PMES?

PLANEJAMENTO OPERACIONAL
Enquanto, nas etapas anteriores, os gestores se ocuparam
em pensar nos objetivos que eles gostariam de atingir, o
planejamento operacional está relacionado à prática, isto
é, como essas metas serão, de fato, alcançadas. Nesse
ponto, é preciso definir quais são os recursos e ferramentas
necessários para que os planos sejam concretizados,
abrangendo um período de 6 meses a um ano.
No exemplo do aumento de faturamento, aqui, a
empresa vai se concentrar em fazer pesquisa de
mercado e pensar que grupo de colaboradores pode
trabalhar dedicado a esse novo projeto de criação.
Ao mesmo tempo, é necessário determinar quais
iniciativas de marketing serão tomadas para atrair
mais leads: haverá uma nova equipe trabalhando no
assunto? Será contratada alguma ferramenta digital?
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Como desenvolver um planejamento estratégico?

COMO DESENVOLVER UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

Agora que você conhece os diferentes níveis
de um planejamento estratégico, compreenda,
com este passo a passo, o que é necessário
para fazer um para o seu negócio com base
em nossas dicas e boas práticas.

MAPEIE O MERCADO E O
CENÁRIO ATUAL
Toda PME está inserida em um contexto, logo,
entendê-lo profundamente faz parte do processo de se
planejar e definir objetivos. É justamente nesse ponto
que você entende como pode ser impactado pelas
ameaças e oportunidades desse ambiente externo.
Assim, faça um diagnóstico da situação atual e
estude também algumas projeções. Afinal, para
pensar em metas de longo prazo, é preciso saber
um pouco sobre como estará o mercado no futuro.
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COMO DESENVOLVER UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

DEFINA VISÃO, MISSÃO E VALORES

APONTE METAS DE CURTO
E LONGO PRAZO

DESCREVA AÇÕES E
TÁTICAS NECESSÁRIAS

estar na mente do gestor no momento do

Relembrando as fases estratégica e

Agora, você precisa elencar as ações

planejamento. Isso precisa ser feito logo

operacional, determine suas metas

e os recursos que serão empregados

no início, para garantir o alinhamento de

macro, as de longo prazo — para os

para atingir os objetivos. Aqui, deve-se

metas. Se estiver em dúvida sobre como

próximos 10 anos — e as que darão

estudar como alocar equipe, fornecedores,

definir esses conceitos, guie-se por isto:

apoio prático, como as de curto

ferramentas, equipamentos e materiais

prazo, que são mais detalhadas.

para atender a cada projeto.

Vale a pena sublinhar que boas metas

Do mesmo modo, é necessário avaliar

devem ser desafiadoras e ambiciosas,

os custos e o impacto dessas mudanças

mas factíveis. Uma forma inteligente

no fluxo de caixa. Caso a empresa

criada, seu principal objetivo e papel que

e simples de traçá-las é por meio da

tenha uma meta audaciosa que exija

desempenha no mercado;

metodologia SMART, que diz que os

um aporte de capital robusto, é esse o

objetivos precisam ser, simultaneamente:

momento de checar possíveis fontes de

específicos, mensuráveis, atingíveis,

crédito e avaliar a situação econômica

relevantes e com prazo.

do negócio criteriosamente.

O conhecido tripé organizacional deve

• visão: o que a empresa almeja ser no futuro,
como ela deseja ser vista;
• missão: a razão pela qual a instituição foi

• valores: os princípios éticos e morais
imprescindíveis para o negócio e as normas
que precisam ser respeitadas.
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COMO DESENVOLVER UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

ESCOLHA INDICADORES DE DESEMPENHO
Todo e qualquer tipo de planejamento e plano de ação
precisa ser acompanhado de perto. Nesse contexto,
indicadores de desempenho são grandes aliados,
pois permitem que resultados sejam mensurados
e examinados de forma concreta e precisa.
Assim, uma vez que todos os objetivos e estratégias
forem definidos, é hora de selecionar as métricas
mais relevantes para o estágio de monitoramento. Por
exemplo, indicadores como taxa de conversão, volume
de leads qualificados e número de oportunidades
geradas são ideais para observar os resultados
de ações que visem o aumento das vendas.
No mais, cabe ressaltar que essa supervisão das
métricas deve ser constante e pode passar por ajustes
ou reavaliações conforme o andamento dos planos.
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Quais são as ferramentas indicadas para
o planejamento estratégico?

QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS INDICADAS PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

Planejar é um hábito que exige foco

AVALIAÇÃO DA SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA

e energia, uma vez que é preciso
estudar vários aspectos e cenários com

Antes de começar qualquer planejamento, a situação financeira de uma PME precisa passar

cuidado. No entanto, a boa notícia é

por um pente-fino. No fim das contas, é primordial programar ações com um fluxo de caixa

que existem diversas ferramentas que

saudável. Caso o cenário da empresa não seja favorável, as metas mais importantes a serem

servem de apoio para o gestor, tanto

traçadas têm de ser relacionadas a organizar as finanças do negócio, a fim de evitar problemas

no sentido de facilitar algumas etapas

com endividamento, o que pode comprometer seu desenvolvimento e sustentabilidade.

como para enriquecer conhecimentos
e dados, permitindo que as ações e

Nesse quesito, existem duas ferramentas da Serasa Experian que merecem destaque. São elas:

os objetivos delineados sejam ainda
mais realistas e estruturados.

• Serasa Score: esse serviço permite consultar o Score de Crédito do CNPJ da empresa. Ele funciona
como uma nota que mede a reputação financeira de um negócio, indicando seu potencial para

Pensando nisso, reunimos as ferramentas

aprovação de crédito e mostrando como ele é visto no mercado;

mais usadas e indicadas para
auxiliar no processo de planejamento

• Saúde do meu Negócio: é uma solução na qual o gestor pode consultar e monitorar o desempenho do

estratégico e ajudar gestores a

seu CNPJ. Além disso, o empresário tem acesso a um plano de ação, conteúdos e dicas para aprimorar

materializar aquilo que foi definido.

suas finanças e cuidar melhor da saúde do seu fluxo de caixa.
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QUAIS SÃO AS FERRAMENTAS INDICADAS PARA O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO?

MÉTODO OKR

ANÁLISE SWOT

O Objectives and Key Results (OKR) é uma

A análise SWOT, também conhecida como matriz

ferramenta que ajuda muito no planejamento

FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças),

estratégico, sobretudo no momento de alinhar

é uma das ferramentas mais aplicadas para qualquer

objetivos a indicadores. Basicamente, ela estabelece

tipo de planejamento. Trata-se de um mapeamento

uma fórmula para definição de metas, que é: eu vou

que avalia fatores internos (suas forças e fraquezas)

(objetivo) medido por (indicador de desempenho).

buscando mostrar no que sua empresa se destaca e o
que precisa ser reavaliado ou melhorado. Ao mesmo

Para ficar mais claro, um exemplo seria: eu

tempo, são examinados aspectos positivos e negativos

vou (melhorar a experiência do cliente) medido

do ambiente externo (oportunidades e ameaças).

por (reduzir a taxa de espera do atendimento
em 30%). Assim, o “O” representa os objetivos

A matriz SWOT é extremamente benéfica para a gestão

imaginados pela empresa, enquanto o “KR”

de riscos e avaliação de recursos internos que possam

são os resultados-chave, impactos diretos e

ser usados nos novos projetos, mas que não eram

quantificáveis do cumprimento das metas.

explorados anteriormente em todo seu potencial.
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Conclusão
O sucesso de uma PME depende de muitos elementos: liderança dedicada, equipe talentosa,
vida financeira em ordem, entre outros. Todavia, para garantir que todas essas partes caminhem
na mesma direção, o planejamento estratégico é um instrumento indispensável, que vai nortear
as decisões do empresário e as atividades que farão parte do dia a dia dos colaboradores.
O trabalho de planejar envolve estudar cenários internos e externos, definir
objetivos de curto, médio e longo prazo e delinear ações que darão suporte e
conduzirão essas metas. Sendo assim, por mais que uma empresa esteja tendo
bons resultados, existem sempre mais ambições que o gestor deseja alcançar.
O planejamento existe justamente para assegurar que um negócio avance.
Com ele, a instituição ganha produtividade, foco e previsibilidade. Sem ele, fica
mais suscetível a riscos, oscilações e a se perder em erros e processos repetitivos.
Por isso, o planejamento estratégico deve ser visto como um aliado da gestão,
um roteiro que deve ser continuamente aprimorado, revisado e monitorado com
o intuito de guiar PMEs para o sucesso e o crescimento estruturado.
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sobre a mongeral aegon

Presente há 50 anos no mercado nacional, a Serasa Experian é responsável pelo gerenciamento
da maior base de dados da América Latina. Por meio dessa base, oferece os relatórios mais
precisos e eficazes do mercado, atendendo com precisão e confiabilidade as demandas de
empresas, empreendedores e consumidores, reforçando suas decisões de crédito.
Além disso, a Serasa Experian oferece um portfólio estratégico de ferramentas e soluções
inovadoras para gestão de riscos, marketing e certificação digital. Desde 2007 integra o grupo
Experian, a maior referência mundial em serviços de informação.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA

