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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA MICRO E 

PEQUENA EMPRESAS 

RESUMO 

O Planejamento estratégico é uma ferramenta que auxiliar na criação de objetivos ao longo e 

médio prazo e como alcançá-los, criando um norteador a qual a empresa o seguir terá sucesso, 

mostrando o seus pontos fortes e fracos a oportunidade e ameaças  o observando e 

monitorando o ambiente interno ou externo, através de uma analise SWOT, alinhando os 

objetivos com a cultura organizacional, os objetivos serão desdobrados em metas e alinhado 

com os níveis organizacional a qual cada tem uma responsabilidade diferente, após a 

elaboração, a lei Brasileira define micro e pequena empresa conforme seu faturamento mas há 

atores que define conforme sua cultura, a principal diferença entre o pequeno e o micro 

empresário não é somente seu faturamento mas também sua estrutura organizacional o micro 

empresário sua tomada de  decisões é realizado e feita pelo próprio proletário, a pequena 

empresa tem o proprietário que tomar a decisão mas a realização é feta pelo seu subordinados 

a   sua implantação é essencial para haver o sucesso, sendo elaborados plano de ação e 

monitorado para haver a análise de que o plano estratégico está sendo comprido e  seu 

resultado é satisfatório ou se há a necessidade de mudanças, a metodologia utilizada é revisão 

bibliográfica tendo com autores, Longenecker, Ribeiro, Chiavenato, Andrade , Drucker entre 

outros, o micro e pequeno empresário tem uma grande participação na economia Brasileira, 

porém, estão propicio a falir em seu dois primeiro anos  o planejamento estratégico pode o 

auxiliar a não decreta falência e ainda alcançar seu objetivo e tem um grande crescimento.      

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico. Objetivos. Longo prazo. Médio Prazo. 

Níveis organizacional. 



  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em uma organização existe certas ferramentas que auxilia em sua gestão, uma delas é 

o planejamento estratégico, que coadjuva na elaboração e compreensão dos objetivos da 

empresa seja a médio o ao longo prazo, através dessa ferramenta conseguimos traçar metas e 

elucidar o caminho que deverá ser desenvolvido para obter sucesso nos objetivos da 

organização que foram estabelecidos.     

O Planejamento estratégico tem como importância defini métrica e metas que 

alcançadas gradualmente contribui para o êxito do objeto final que foi estabelecido ao longo 

ou médio prazo, ele define um plano de ações que deverá ser executa em um intervalo de 

tempo com tarefas, que distribuídas na organização, ao término dessas tarefas contribui para 

alcance do objetivo final.   

Objetivo desta pesquisa bibliográfica é auxiliar e contribuir para o micro e pequeno 

empresário que estar começando seu próprio negócio ou já possui um empreendimento, mas 

não tem um planejamento estratégico, para seja capaz de estabelece um plano estratégico para 

alcançar seus objetivos, mapeando os risco e oportunidades do mercado, assim elucidando 

dúvidas do pequeno e micro empresário. 

De que método elaborar um planejamento estratégico, eficiente e eficaz para empresas 

de micro e pequeno porte? compreendendo o planejamento estratégico e sua importância, que 

é elaborado conforme objetivos ao longo é médio prazo das empresas em questão, que 

considera sua visão, missão e valores, assim tendo um norteador que demostra o caminho que 

a empresa vai percorrer para alcançar seus objetivos. 

Tem como objetivo geral esta pesquisa demonstrar para o micro e pequeno empresário 

como formular um planejamento estratégico, e objetivos específicos descrever o planejamento 

e sua importância para o micro e pequeno empresário, elabora e alinha ou criar missão, visão 

e valores e criação de objetivos e metas com o planejamento estratégico e descreve para o 

micro e pequeno empresário as etapas de implantação do planejamento estratégico e seu 

monitoramento.  

O desenvolvimento desse trabalho conclusão de curso tem metodologia é uma revisão 

literária com pesquisas bibliográficas em livro acadêmicos, com autores como Chiavenato e 

seu livro Planejamento estratégico: Da intenção aos resultados, Andrade e seu livro 



  

 

Planejamento Estratégico para pequenas Empresas. Drucker e seu livro Práticas de 

Administração, Longenecker Administração de pequenas empresas e também com base em 

revistas cientificas como revista eletrônica cientifica da FAESB e Revista Brasileira de gestão 

e engenharia RBGE. 

 

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E SUA IMPORTANCIA PARA O MICRO E 

PEQUENO EMPRESARIO 

O planejamento estratégico é uma ferramenta que auxilia na criação de objetivos ao 

médio e ao longo prazo que define metas para ser alcançadas a palavra planejamento significa 

efeito de panejar, criar um plano, o conceito da palavra estratégia que veio do meio militar é 

arte de coordenara ação, ou seja, esta ferramenta ajuda o pequeno e micro empresário elabora 

um plano estratégico para alcançar seus objetivos estabelecido, ele é dirigido para a empresa 

como um todo a principal função do planejamento estratégico e estabelecer um senso de 

direção para caminhos futuros e alternativos que a empresa deseja seguir para alcançar seus 

objetivos. 

O planejamento estratégico está alinhado com os objetivos da empresas não é possível 

elaborar um plano estratégico eficiente que seja ao contrário do objetivos da empresas, ou 

mesmo se viola a missão, visão e valores o plano estratégico tem que está perfeitamente 

alinhado com cultura organizacional de empresa e obedecendo algumas premissas como ter 

um  preparação ser sistemático ter  foco no futuro, criação de valores ter a participação de 

todos os membro de organização ser continuo ter uma implantação e monitorado.    

O planejamento estratégico foi desenvolvido no Estados Unidos na década de 50 com 

as influências de países que tinha uma economia planejada uma tecnologia avançada para a 

época, na metade dos anos 60, o professor Igor Ansoff, pesquisador Stanford Researcch 

insitute e consultor da McKinsey Consulting introduz a metodologia do planejamento 

estratégico. 

A final o que é planejamento estratégico para Thompson Jr. E Strickland, “indica o 

rumo da organização, seus objetivos e desempenho de curto e de longo prazo, bem com as 

mudanças competitivas e as abordagens de ação interna que devem ser usadas para atingir os 

resultados programados” (THOMPSON JR, STRICLAND,2004, p.26). ao ter o caminho 



  

 

traçado é essencial ter uma abordagem e implementação interna segundo cada nível 

organizacional, para ser usada as estratégias elaboradas para alcançar os resultados esperados.   

Agora no parecer de Andrade (2020, p,33) “Planejamento estratégico é um processo 

de formulação e execução de estratégia organizacionais para buscar a competição bem-

sucedida da organização e sua missão e visão no ambiente onde ela atua” O plano estratégico 

está alinhado com o mercado de atuação da empresa, e como sua missão, visão e valores que 

são levado em consideração  em sua elaboração e também sua execução, tonando a empresa 

competitiva e fundamental para o micro e pequeno empresário ser competitivo para ficar vivo 

no mercado e o planejamento estratégico o auxiliar nessa questão.  

O planejamento estratégico segundo Druker (1984):   

O planejamento estratégico é o processo contínuo de, com maior 

conhecimento possível do futuro considerado, tomar decisões atuais 

que envolvem riscos futuros aos resultados esperados; organizar as 

atividades necessárias à execução das decisões e, através de uma 

reavaliação sistemática, medir os resultados face às expectativas 

alimentadas. (DRUKER;1984, p. 133).  

É importante para o planejamento estratégico obter Sucesso ser constate, ao elabora o 

plano estratégico e levantada informações que pode realizar uma projeção de um eventual 

cenário de negócio, para que as decisões atuais seja precisa, assim alcançando o resultado 

esperados, há um risco que possa afeta esse objetivo quando uma decisão tomada possa altera 

o rumo da organização e não tendo o resultado esperado, portanto o planejamento tem que ser 

bem elaborado e aplicado.  

Salientando que um bom plano estratégico está sempre atento com as mudanças do 

mercado principalmente nos dias atuais onde as mudanças são rápidas e repentinas.  

Devido às grandes mudanças ocorridas no mundo globalizado, a 

satisfação dos clientes internos e externos tem sido a tônica das 

organizações, que estão investindo em técnicas que auxiliem no 

desempenho satisfatório (hoje falamos em excelência) das 

organizações, tanto públicas, quanto privadas, aproveitando o 

potencial humano existente. Cabe ao administrador a função de 

administrar o planejamento, a organização, a direção e o controle; 



  

 

como o planejamento é o início do plano de ação, é através dele que se 

define aonde quer chegar, o que deve ser feito, quando, como e em 

que sequência (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003, p. 45).    

 

O planejamento estratégico tem como uma da função monitora os cenários seja interno 

ou externo para prevê possível ameaças ou oportunidades e as mudanças do mercado que 

pode gerar essa ameaças como também as oportunidades. 

A definição de pequeno e microempresário pode ser controversa já que pode ser 

utilizado critérios diferentes, a legislação adota um critério que é receita anual, porem alguns 

escritores considera os números de empregados e setor a qual a empresa está situada, outros a 

estrutura administrativa, então para defini se a empresa está habita a se considerada de 

pequeno porte dependendo do critério adotado. Importante o conhecimento da lei federal 

sobre os critérios adotado que é o faturamento anual da empresa. 

O micro e pequeno empresário segundo a lei federal nº 123/2006 considera de 

pequeno porte quem tem receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e igual ou 

inferior a 4.800,000,00 o microempresário tem sua receita bruta anual igual ou inferior a R$ 

360.000,00, e o microempreendedor sua recita bruta anual a 81.000,00. Segundo a lei geral do 

micro e pequeno empresa.  

Salientando que há diferença no microempreendedor e microempresa, o micro 

empreendo a lei visa que ele é aquele trabalhador que geralmente trabalha sozinho como o 

camelô um vendedor de pipocas, o micro empreendedor pode contratar até um funcionário e 

seu faturamento anual não pode ultrapassa R$ 81.000,00 ao ano, a micro empresa seu 

faturamento não pode ultrapassa 360.000,00 no ano. assim o tipo de regime tributário que a 

empresa vai estar enquadrado pode mudar isso afetar indiretamente ou diretamente seu 

planejamento estratégico dependendo das metas e objetivos estabelecidos. 

As pequenas empresas em sua maioria não possuir uma estrutura organizacional que 

são representadas através de um organograma, geralmente estão divididas de maneira simples, 

onde um funcionário tem mais de uma função e atribuição.  

As pequenas empresas desenvolvem as mesmas atividades funcionais 

comumente encontradas nas empresas maiores. Por exemplo, em umas 

pequenas padarias onde trabalham apenas três pessoas (proprietário, 



  

 

um padeiro e uma vendedora) são desempenhadas as funções 

relacionadas a compras, controle de estoque, produção, vendas, contas 

a pagar, contas a receber etc. (ANDRADE;2020, p32). 

É importante que olha para organização pelo prisma de suas atividades e não somente 

os funcionários, estas características ilustram bem o pequeno empresário que também 

necessita de um planejamento estratégico.     

As empresas possuir uma divisão de níveis organizacionais que são nível institucional, 

nível intermediário e nível operacional, que corresponde a um tipo de planejamento que é 

estratégico, tático e operacional, porem no porte micro não existe essa separação pois o 

responsável pelo nível estratégico também realiza o tático e o operacional  assim tendo uma 

concentração de poder de decisão no dirigente da empresa, mas na empresa de pequeno porte 

existe uma divisão de hierarquia conforme ilustra o quadro 01:  

Quadro 01: Representação Gráfica da Empresas 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de Boechat (2008 p.110)  

 

Tendo como diferenças entre o micro e pequeno empresário não somente sua recitar e 

quantidade de funcionário, mas também sua organização de hierarquia.  

Boechat (2008) ressalta a importância e relevância das empresas micro e pequenas 

porte dentro da economia de um país, principalmente o setor da produção de serviços e bens, 

a principal diferencia micro e pequeno porte é a organização e administrativa fora o 



  

 

faturamento mensal e anual e quantidade de empregados, na empresa de micro porte não tem 

nível hierárquicos os funcionários que executas as tarefas operacionais também realiza a 

gestão. As empresas de pequeno porte têm uma organização administrativa, que tem um nível 

de hierarquia os empregados manufatureiros tem um responsável que possuem um cargo de 

gestão como coordenadores e gerentes.     

O conhecimento de estratégias administrativas é essencial para um gestor de uma 

empresa independente do seu tamanho, porem os empreendedores que fazem a gestão de um 

micro e pequeno negócio nem sempre tem o conhecimento das ferramentas de gestão que as 

empresas de grande porte utilizam, ressaltando que nem todas as fermentas que empresas de 

grande porte utilizam será necessário ou viável para o micro e pequeno empresário, as 

empresas de médio e grande porte tem um departamento especifico para elabora e monitora o 

plano estratégico da empresa tem mais recuso para contratas funcionário com conhecimento e 

experiência no planejamento estratégico, o micro empresário poderá contrata uma empresa 

acessória o consultoria para auxilia-lo na elaboração e monitoramento do seu plano 

estratégico ou o próprio realiza seu plano estratégico e ele mesmo monitora se está sendo 

compelindo o plano estratégico que ele elaborou.          

Em uma pesquisa o SEBRAE classifica micro e pequenas empresas com os 

parâmetros o número de empregados o setor das empresas seja industrial, prestação de 

serviços ou comercio e define que empresas do setor industrial que tenha até 19 empregados 

são microempresas, tendo entre 20 a 99 empregados já são empresas de pequeno porte. As 

empresas do setor comerciais ou prestação de serviços que tenha até 09 empregados são 

empresas microempresas e com o número de 10 a 49 empregados são de pequenos portes 

(SEBRAE,2006).  

Em uma pesquisa divulgada pelo SEBRAE (2004), que entre 70% e 80% das empresas 

Brasileira acaba falindo antes de completar dois anos de vida, a justificativas são várias entre 

ela a falta de suporte do governo, alta carga tributária que temos no Brasil, e também 

complexidade dos tributos a cenário conturbado econômico, com o planejamento estratégico 

pode auxiliar essa empresas para que não venha decreta falência em seus dois primeiros anos, 

essa empresas gera empregos e enriquece a economia nacional Cezarino e Campomar 

(2007,p.2) colocam que:  



  

 

No Brasil, elas representavam 70% da força de trabalho, 21% do PIB 

nacional e 98% do total de estabelecimentos em 1994. [...] entre 1995 

e 2000 a diferença de contratações e demissões nas MPE foi de mais 

de um milhão e 400 mil, enquanto nas grandes empresas foi de 29.652 

novos postos de trabalho. Em 2000, havia 2.161.783 MPE 

representando 93% do total de estabelecimentos empregadores 

proporcionando emprego a 26% dos trabalhadores formais. [...]. O 

retrato do Brasil em 2003, quanto à classificação das empresas por 

porte e setor é o seguinte: na indústria, o percentual de micro e 

pequenas empresas é de 96,37%; no comércio, é de 99,2% e no setor 

de serviços é de 97,43%. 

 

O Planejamento estratégico auxiliar em que pequena e microempresa não fechem em 

seus dois primeiros anos assim a empresas contribuir na geração e empregos fomentando a 

economia local e nacional.  

O planejamento estratégico descreve um caminho claro que sua empresa vai precisar 

percorre para atingir o objetivo que foi estabelecido para os próximos anos com foco 

concentrando esforços, recurso e tempo, conhecendo seus pontos fortes e fracos seja 

individual ou considerando os concorrentes, criando um senso de proposito com seus 

funcionários   

 

3. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRAÉGICO, NIVEIS ESTRATÉGICO 

E TIPOS DE PLANEJAMENTOS 

Para começar a elaboração do planejamento estratégico a organização tem que seguir 

três etapas a primeira e a definição do objetivo, é preciso saber o objetivo quer e organização 

que chegar ao longo e médio prazo o planejamento estratégico como Andrade (2020, p.20) 

ressalta que “As pequenas empresas, ainda que não o façam por escrito, deveriam ter seus 

objetivos muito claros. Todo empresário deveria saber que quer em termos de faturamento, 

lucro, participação no mercado crescimento futuros etc.” Andrade (2020, p.20), não é possível 

a criação do planejamento estratégico sem ter um objetivo a ser alcançado, A estratégia 

segundo Oliveira é “um caminho, ou maneira, ou ação estabelecida e adequada para alcançar 



  

 

os resultados da empresa representados por seus objetivos, desafios e metas”. Oliveira (2009, 

p.5), só possível a criação de uma estratégia quando temos objetivo e metas.  

A segunda etapa é o diagnóstico, observar as empresas concorrente do mercado ao 

qual a organização atual conforme Andrade: 

 

Para facilitar o alcance desses objetivos, os dirigentes das empresas 

deveriam ficar de olho nas manobras dos concorrentes, procurar obter 

informações com os clientes, com os fornecedores etc., para tomar 

decisões mais acertadamente (ANDRADRE;2004, p.20)  

 

O diagnóstico é importante, para observa nossos concorrentes monitora as estratégias 

que eles estão utilizando e ter feedback dos clientes e também dos fornecedores, para ver ser 

não há necessidade de mudanças, e auxiliam na tomada de decisão.  

A etapa diagnóstica não está limitada a monitora nossos concorrentes, mas pode ser 

utilizada para identificar pontos forte e fraco internamente como Chiavenato e Sapiro comenta:  

O diagnostico interno para verificar os pontos fortes (que devem ser 

ampliados) os pontos fracos (que devem ser corrigidos ou melhorados) 

da organização deve ser compatibilizado com o diagnóstico externo, 

ou seja, deve haver uma abordagem de adequação ou de correção 

entre os aspectos internos da organização em termos de recursos, 

competências, potencialidades que oferecem vantagem competitiva e 

os aspectos externos do ambiente.” (CHIAVENATO, SAPIRO ;2020, 

p.36),  

 

Para elabora um bom planejamento estratégico é fundamental sabermos nosso ponto 

forte e fracos a ondem podemos ampliar e ondem devemos melhora eles afetam nosso 

diagnostico externo que pode identificar uma vantagem competitiva para organização. 

Uma ferramenta que auxiliar na etapa do diagnóstico e a analise SWOT que significa 

Strenghth= forças; Weaknesses=fragilidade; Opportunities= Oportunidade; Threats= 

Ameaças há dúvida em sua criação se for criada em Stanford Research Institute, por volta de 

1960 e 1970, ou ser foi criada por Kenneth Andrews, da Harvard Business School, em sua 



  

 

metodologia esta ferramenta aborda  o ambiente  externo como o ambiente interno  da 

organização, visando as oportunidades e ameaças enfatizando as fraquezas e forças.  

Fatores internos voltado para o ambiente interno tem com finalidade identificar os 

pontos fortes e fracos, para identificar as possíveis vantagens competitivas que é empresa 

pode explorar, nos fatores externos está análise consiste na identificação de oportunidades e 

ameaças que possibilita na criação de estratégias de precaver as ameaças e aproveita aos 

máximos as oportunidades do mercado.         

A terceira etapa de é a decisão ou ação Andrade vai ressaltar, “Em função das 

informações que obtêm no dia a dia, os empresários podem desenvolver suas estratégias para 

manter a fidelidade dos clientes, enfrentar a concorrência e continua ocupar seu lugar no 

mercado.” Andrade (2020, p.20).  

O planejamento estratégico após as duas primeiras etapas precisa ser implantado, não 

adianta ter gastado energias, tempo e recurso com todas as etapas e não ter a ação ou decisão 

de implantação do planejamento estratégico. 

Essas etapas ainda que desenvolvida de uma forma informal, fazem parte do 

planejamento estratégico, mas, essa informalidade pode dificultar nos processos gerenciais da 

organização e atrapalha seus dirigentes, conforme a volumetria do negócio aumenta adota um 

processo formal torna-se necessário para empresa não perde mercado diante de seus 

concorrentes, ainda sobre este tema Peci comenta:  

Apesar de sua relevância para a administração, o planejamento nem 

sempre é formalizado em documentos escritos. Principalmente em 

organizações pequenas, é comum existir um tipo de planejamento 

informal. Essa forma de planejamento é caracterizada por uma 

definição vagas dos objetivos. Além disso não se apresenta na forma 

escrita e pode ser altamente mutável. (SOBRAL, PECi:2013, p.196) 

O planejamento estratégico deverá estar formalizado por escrito e ter fácil 

disponibilidade aos seus dirigentes para consultas futuras e essa formalidade permite que seu 

plano estratégico seja imutável e consolidado, ao passa por revisão tem o plano inicial é uma 

base, e havendo necessidade aplicar a alteração, sem essa formalidade, não haverá uma base 

de consulta do planejamento estabelecida,  ficando fragmentado. 



  

 

A formulação do planejamento estratégico envolve uma série de atividades que 

relaciona toda a empresa como os dirigentes até os encarregados pela execução da atividade 

operacional, todos tem participação, mas, de forma diferentes, essa diferenciação acontece 

pois a empresa tem três níveis distinto de responsabilidade e de tomada de decisão, os níveis 

são institucionais, o intermediário e operacional conforme mostra a figura 01. 

 

Figura 01: Níveis organizacionais  

Fonte: Andrade (2004, p. 24) 

O nível institucional, é também chamado como o nível estratégico esse nível é o mais 

alto da hierarquia que é composto pelos dirigentes como presidente, vice-presidente e 

diretores, em pequenas empresas geralmente este nível é composto somente pelo seu 

proprietário, Lussier, Reis e Ferreira comentam que “Eles desenvolvem e definem a finalidade, 

os objetivos, as estratégias e os planos de longo prazo, assim como supervisionam as 

atividades de diversos departamentos que constituem a empresa.” Lussier, Reis E Ferreira 

(2010, p. 15-16), neste nível é decidido os objetivos que a organização deseja alcançar ao 

médio e longo prazo, no caso do pequeno empresário o próprio proprietário define esses 

objetivos.  

O nível intermediário que também é chamado de nível gerencial tático que são 

formados por cargos subordinados ao institucional, nesse nível estão os gestores de diversos 

departamentos funcional da empresa como marketing, produção, finança e recursos humanos, 

na empresa de maiores porte geralmente o nível institucional define os objetivos e o nível 

intermediário realiza a implantação e a coordenação, ainda sobre esse tema Daft (2008, p.160) 

vai comenta que   “A administração do nível médio é responsável pela mediação entre a alta 

administração e o nível operacional, exercendo atividade tais como implantação de regras e a 



  

 

transmissão de informações de cima para baixo na hierarquia.” Daft (2008, p. 16), é 

necessário a interlocução entre o alta nível e nível operacional para que haja uma 

compreensão entre os níveis para o que seja planejado realmente seja realizado.  

A pequenas empresas essa dinâmica é diferente a pequena empresa ter um menor 

número de funcionário, assim tendo um acúmulo de tarefas as vezes as atividades do nível 

intermediário são acumuladas e também são executadas pelo próprio proletário da 

organização, por esse motivo é comum encontra situação ondem o proprietário além ter a 

função de presidente ou diretor também ser responsável pela a gestão de departamentos. 

O nível operacional, também conhecido como nível técnico que está na hierarquia está 

subordinada ao nível intermediário, neste nível as decisões tomadas estão relacionadas as 

tarefas a programação básicas da empresa como a transformação da matéria prima em produto 

final, a elaboração da folha de pagamento, o atendimento aos clientes entre outras. 

Salientando que nas pequenas empresas o proprietário pode estar também relacionado a esta 

tarefas dedicando seu tempo a vendas e atendimento aos clientes. 

Para cada um deste níveis são correspondentes a um tipo de planejamento conforme o 

quadro 02:  

Quadro 02 – Níveis organizacionais para planejamento   

Nível Organizacional  Tipo de Planejamento  

Nível Institucional  Planejamento Estratégico  

Nível Intermediário  Planejamento Tático  

Nível Operacional  Planejamento Operacional  

Fonte: o autor, 2021. 

O planejamento estratégico possuir três níveis o estratégico, tático e operacional, o 

primeiro é planejamento estratégico que é amplo e abrange toda a organização Chiavenato 

descreve sua característica “Horizonte temporal: projetado para longo prazo, tendo seus 

efeitos e consequência estendidos por vários anos” Chiavenato, Sapiro (2020, p.47), nesse 

nível do plano  ele é bem amplo é possuir nenhuma especificação para nenhum departamento  

da organização conforme comenta Andrade (2004,p.25) “É dirigido a empresa como um todo; 

é direcionado para longo prazo e não aborda detalhes específicos de cada departamento ou 

divisão.” Andrade (2004, p.25), esse nível tem como proposito estabelecer um senso de 

direção comum para os caminhos futuros e alterativos que a empresa vai seguir. Em pequenas 



  

 

empresas essa decisão geralmente está centralizada no proprietário, mas é recomendado que 

esta tarefa tenha um apoio de consultoria que seja especializada no assunto.  

Planejamento tático este está voltado para cada departamento das empresas suas 

características “Horizonte temporal; projetada para o médio prazo, geralmente para exercício 

anual” (CHIAVENATO, SAPIRO, 2020, p.47), diferente do nível estratégico este nível tem 

um definição de tempo ao ser realizado ao médio prazo e  abrangente e questão dos 

departamentos conforme comentário Chiavenato (2020, p.47) “Abrangência: envolve cada 

departamento, com seus recursos específicos e preocupa-se em atingir os objetivos 

departamentais.” Chiavenato, Sapiro (2020, p.47) O conteúdo neste nível é mais específico e 

menos genérico. esses planos táticos têm como exemplos os departamentos de marketing, 

controladoria, recursos humanos, produção etc. mas, a empresa de pequenos portes 

geralmente não dispõe de uma estrutura desta como Andrade diz: 

Mesmo que a empresa, por ser pequena, não possua uma estrutura 

organizacional formalmente definida e tenhas suas atividades 

funcionais concentradas nas mãos de poucas pessoas, elas devem ter 

planos táticos, tais como marketing, produção, recursos humanos, 

entres outros. (ANDRADE,2020, p.25) 

A empresa de pequeno porte apesar de não ter uma estrutura de departamentos bem 

estruturada e separadas ou com pouco funcionários é necessário ter um plano tático para cada 

área, assim fica mais claro o objetivo específico do departamento em questão o plano 

estratégico é destrinchado neste nível e torna planos estratégico que são distribuídos por 

departamentos que alcançados contribuir para o sucesso do planejamento estratégico.  

O planejamento operacional aborda atividades especifica nesse planejamento são 

definidos os métodos e processo para realização do planejamento estratégico, está focada em 

o que vai ser feito e como vai fazer e rotinas do dia a dia, sendo projetado para o culto prazo e 

realizando as tarefas de imediato Chiavenato comenta “Abrangência: Envolve cada tarefas ou 

atividade isoladamente e preocupa-se com o alcance de metas especificas.” Chiavenato, 

Sapiro (2020, p.47), o planejamento estratégico precisa de um plano tático que cada plano 

tático elabora para cada departamento precisa de um plano operacional que constitui um 

planejamento estratégico. 



  

 

O planejamento estratégico é a viabilidade dos objetivos da empresa que tem suas 

metas organizadas e distribuída para cada nível estratégico, todos os níveis têm que está 

alinhado, um nível somente não será capaz de realizar e atingir os objetivos da empresa, desse 

modo o seu preparo é visando o futuro sendo sistemático, tendo uma criação de valor, sendo 

ordenado a participação de todos é continuo implantado e monitoramento.    

 

4. IMPLATAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E SEU CONTROLE. 

Posteriormente a elaboração do planejamento estratégico é primordial para seu sucesso 

a implantação, porem os colaboradores precisa está engajado, para não haver uma certa 

resistência a mudança organizacional, para a implantação tem uma preparação sendo de 

recursos e competências  para que a sua adesão seja possível, eficaz e eficiente, o 

planejamento estratégico é implantado por pessoas que interagem e tenha discursão entre si, 

para ter a troca de ideias e possa negocia os objetivos para chegar a um consenso, como 

comenta Peci : 

A implementação estratégica é umas das etapas mais difíceis do 

processo e engloba a execução de um conjunto de tarefas e ações 

gerencial com objetivo de colocar a estratégia em prática. Afinal sem 

uma implementação adequada, a formulação estratégica pode se tornar 

apenas boa intenção. (SOBRAL, PECI; 2013, p. 233)  

 A implantação do planejamento estratégico é importante para alcançar os objetivos 

que foram elaborados, esta etapa é mais difícil e complexa do planejamento estratégico que 

depende de como ele foi formulado e de como será implantado, que pode defini seu sucesso 

ou fracasso como Chiavenato e Sapiro comenta “ Mais vale a estratégia conduzida e praticada 

nas ,mãos e corações das pessoas do que simplesmente imaginada e concebida na cabeça dos 

dirigentes” Chiavenato, Sapiro (2020,p206), o segredo está em envolver as pessoas fazendo 

ser protagonistas e não somente expectadores.   

O desenvolvimento do planejamento estratégico que as pequenas empresas conduz a 

empresa ter uma conduta racional, assim facilitado à tomada de decisão, o planejamento 

estratégico é abrangente e considera ao longo prazo e para sua implantação é necessário o seu 

desdobramento em planos mais detalhado voltado para nível tático e operacional que são de 

médio e longo prazo, esse plano mais detalhado são os plano de ação Andrade comenta  “E 



  

 

procuram traduzir e moldar as decisões estratégicas em planos mais concretos, capazes de 

serem entendidos e executados dentro de uma linguagem mais detalhada e específica. 

“Andrade (2020, p 123), para cada objetivos e metas será elaborado um plano de ação para 

assegura que haverá a implantação e vai ser acompanhada.   

Plano de ação por objetivos nessa etapa o plano será elaborado para cada objetivo 

estabelecido pela empresa esses objetivos serão desdobrados em plano de ação com metas 

especificas como comenta Lussier, Reis e Ferreira “determinam o que deve ser realizado em 

termos singulares e mensuráveis no prazo estabelecido”. Lussier, Reis e Ferreira (2020, p.26) 

objetivo tem que ser mensurável nesse tipo plano tem prazo que será realizado as tarefas que 

vão ser alcançadas, distribuídas em planos de ações que alcançados gradualmente colabora 

para o objetivo estabelecido, de acordo com Andrade: 

O desdobramento dos objetivos estratégicos em planos de ações com 

metas concretas pode ser levado a cabo através da definição de: (1) 

área; (2) objetivo estratégico; (3) metas; (4) ação; (5) estratégias de 

ação; (6) responsável; (7) prazo; (8) recursos financeiros (ANDRADE; 

2020, pg.124) 

Essas definições auxiliam no desdobramento dos objetivos assim deixando mais 

detalhados e concretos facilitando seu entendimento e sua aplicação conseguindo atingir os 

objetivos tendo o sucesso.  

Planos de ações individual, posteriormente a elaboração plano de ação por objetivos 

entra a fase de implementação é necessário para implantar todas as estratégias em ações, para 

obter os resultados esperados Andrade comenta “os dirigentes de empresas deverão realizar 

uma reunião de trabalho com todos os membros da empresa que constam como responsáveis 

pelo desvendamento de ações “ Andrade (2020, p. 136),relacionado com os planos de 

objetivos na reunião de trabalho serão elaborado os plano de ação individual conforme a 

quadro 03;  

 

 

 

 

 



  

 

Quadro 03: Formulário para o desenvolvimento de planos de ações individuais      

 

 

Fonte: Andrade (2020 p. 136)  

Ao preenche a formulário que a figura 04 demostra um plano de ações individual 

estará descrevendo as ações necessária o prazo de início de cada ação e seu termino e se 

haverá gasto de algum recurso financeiro, assim tornando essa iniciativa, mas clara e 

transparente e a formalizado por escrito, ao haver a necessidade de consulta para verificar se o 

planejamento que foi alinhado está sendo cumprindo, assim tendo uma base para 

monitoramento, que deverá ter reuniões periódicas para acompanhar o desenvolvimento das 

ações e se necessário devidas correções. 

Para que a empresa possa realizar a implantação da estratégia e manter a coordenação 

e o controle das suas atividades é necessária uma estrutura organizacional segundo Dess, 

Lumpkin, Eisner e McNamara (2016, p. 312) “se refere aos padrões formalizados das 

interações que ligam as tarefas tecnologia e pessoal das empresas.” Dess, Lumpkin, Eisner e 

McNamara (2016 p.312) a estrutura organizacional auxiliar que recursos da empresa seja 

gasto com eficiência. 

Há vários tipos de abo de abordagem entre elas a simples, funcional, multidivisional e 

matricial a estrutura simples, inerente de pequenas empresas tem como característica a forte 

centralização de autoridade ao proprietário, pouca formalização sua coordenação e pela 

supervisão direta conforme a figura 05:  

 

 

 

 

 

 



  

 

Figura 02: Estrutura simples 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Andrade (2020, p.149)  

A figura 02 o autor usa como exemplo uma oficina ne estrutura o gerente é 

proprietário que assume todas as responsabilidades e tendo as vezes ajuda de um sócio, 

Andrade comenta “Na estrutura simples existe muito pouca divisão de responsabilidade 

diretivas, e provavelmente com uma definição pouco clara sobre quem é responsável pelo quê” 

(Andrade,2020; p.149), o dirigente pelo seu controle pessoal que determina o funcionamento 

desta empresa por essa estrutura.  

A estrutura funcional, conforme a empresa cresce a centralização de poder em um 

dirigente causa dificuldades e organização assim sendo a estrutura simples sendo substituída 

pela estrutura funcional, que tem como foco as áreas funcionais conforme a figura 03:  

 

Figura 03: Estrutura funcional  

   

Fonte: Andrade (2020, p. 150)  

 

Com a adoção dessa estrutura o poder fica menos decentralizado, a empresa contar 

com gerentes especializado em cada área funcional da empresa. 

Ao momento que a empresa a cresce se torna, mas complexa de maneira que a 

estrutura simples e funcional não e mais adequada e optando pela estrutura multidivisional ou 

estrutura matricial, que vai depender do seu contexto, a estrutura multidivisional é formada 



  

 

por unidade que é autônoma que é subordinada a uma administração central. a estrutura 

matricial está relacionada a projetos nesta estrutura os funcionários e dirigente são fixos, mas, 

os gerentes dos projetos podem ser modificados.         

O controle é necessário para todas as atividades do ser humanos e com planejamento 

estratégico não é diferente o controle reside em verificar se as atividades esta controladas e se 

está sendo alcançando os resultados desejados, o controle como uma etapa de processo de 

planejamento estratégico é monitora se os desempenhos estão alcançados os resultados 

previamente estabelecidos, Chiavenato, Sapiro comenta: 

O controle verifica se a execução está de acordo com o que foi 

planejado: quanto mais completos, definidos e coordenados forem os 

planos, tanto mais fácil será o controle. Quanto mais complexo o 

planejamento e quanto maior o seu horizonte de tempo, tento mais 

complexo será (CHIAVENATO, SAPIRO; 2020, p,236) 

O planejamento estratégico completo bem elaborado facilita em seu controle e 

monitoramento, cada empresa tem sistema de controle o administrador que deve monitorar se 

a organização e seus planos estão no caminho desejado para conseguir atingi os objetivos 

estabelecido, Certo e Perter Comentam “ Os Objetivos fornecem o fundamento para o 

planejamento, a organização, a motivação e o controle” Certo, Perter (2010, p.60), o controle 

só é possível quando há objetivos, assim o dois estão interligados.  

O controle estratégico está em atrelado ao nível corporativo, e os controles dos táticos 

está no nível intermediário e os controles do nível operacional está na base da organização, 

cada nível é responsável pelos seus controles cada um se interligam e o processo é o mesmo 

para cada um que é monitora e avaliar as atividades. 

O controle é um processo sistemático que possui quartas etapas conforme a figura 04:  

 

        Figura 04: As quatro etapas do processo básico de controle. 

 

 

 

 

Fonte: Chiavenato,2020; p 237  



  

 

A primeira passo deste processo é o estabelecimento de objetivos ou padrão de 

desempenho nessa etapas e estabelece os objetivos e os padrões que a organização desejar 

alcançar, esses objetivos já foram estabelecido na elaboração do planejamento estratégico  e 

eles vão esta como pontos de referência para o desempenho, sobre o padrão Chiavenato e 

Sapiro cometa “ Os padrões dependem diretamente dos objetivos e fornecem os parâmetros 

que deverão balizar o funcionamento do sistema” Chiavenato e Sapiro (2020, p.236) os 

padrões é base de comparação de resultados.  

A segunda etapa é a avaliação de desempenho, se verifica se os resultados estão sendo 

obtidos e se necessita de correção,  Chiaventa e Sapiro comenta “ A mensuração pode ser 

tanto um motivador como uma ameaça as pessoas”  Chiaventao e Sapiro, (2020,p 238),  as 

pessoas tendem a acreditar e coisa que são mensuráveis quando o foco está totalmente nas 

falha elas não veem o sucesso, e ressaltando que o desempenho dever seu uma ferramenta de 

apoio é não só um tentativa de correção qual desempenho estar mal.  

A terceira é comparação de desempenho com o objetivo ou padrão, que leva como 

indicadores os resultados desempenho, pode haver variações entre resultados e o planejado, 

mas, como Chiavenato e Sapiro comenta (2020, p. 238) “Toda atividades provoca alguns 

tipos de variação, pode ser entendida como normal ou aceitável.” Chiavenato, Sapiro (2020, p. 

238), todavia e necessário estabelecer um limite para não ter grande distorção e seu 

planejamento estratégico.  

A quarta é a ação corretivas as variações fora do limite estabelecido, erros e certos 

desvio devem ser corrigido, e tendo suas operações corrigida e normalizadas, essa função 

administrativa visa manter o desempenho no nível que os padrões foram estabelecidos e 

assegura que todas as atividades sejam executadas de acordo com os padrões estabelecidos, e 

através de tecnologia que a modernidade nos permitem ter um controle através de feedback , 

para te o levantamento de possíveis erro e desvios e realiza suas correções.  

Com o tempo e necessário fazer uma Reavaliação estratégica que vai procura revê que 

foi implantado e executado, e se a empresa vai decidi estabelecer novos rumos, e mantem 

aquilo que obteve sucesso Chiavenato e Sapiro comenta “o processo estratégico funciona 

como um ciclos no qual se reavaliam as questões residuais não resolvida durante a 

implantação” Chiavenato (2020, p. 244), e tendo esta visão Bryson estabelece um roteiro que  



  

 

orienta três situação de reavaliação da estratégias que são Reavaliação de manutenção, 

reavaliação de mudança e reavaliação de conclusão.   

Essas reavaliações são importantes para monitora e percebe se a empresa está 

seguindo o caminho traçado no planejamento estratégico e se os resultados estão sendo 

alcançados, até mesmo se há uma necessidade de mudanças no planejamento essas 

reavaliações são feitas através de auditorias.   

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Planejamento Estratégico uma ferramenta que auxiliar na criação de objetivos ao 

longo e médio praz que seja mensurável, elaborado e alinhado com a cultura organizacional 

da empresa, criado no Estado Unidos na década de 50 que tem várias definições conforme a 

ótica de cada autor, assim o  micro e pequeno empresa rio tem uma definição pela a lei 

Brasileira, segundo seu faturamento pare outro autor ela poder ser pequena dependo da sua 

cultura, esta empresa tem seu nível organizacional diferentes e tendo uma grande 

representação na economia Brasileira, seu dias de vida podem chegar a menos de dois anos, a 

importância do planejamento auxiliar o pequeno e micro empresário a  não ter sua falência em 

seu dois primeiro anos de vida, assim impactando na economia Brasileira.  

A elaboração do Planejamento estratégico possuir algumas etapas com à criação de 

objetivos o diagnóstico e a de implantação e suas responsabilidades estão divididas em níveis 

organizacionais que são o institucional, intermediário e operacional que corresponde ao um 

tipo de planejamento que são estratégicos, tático e operacional.  

A implantação do planejamento estratégico pode ter resistência devida a cultura 

organizacional, por este motivo tem que ter engajamento dos funcionários, os objetivos dessa 

etapas são desdobrado em metas que são criado planos de ações que torna as estratégias mas 

concentras e detalhadas conforme cada níveis organizacional, o micro tem uma estrutura 

organizacional diferente do pequeno empresário mas, isso não impossibilita de elabora uma 

planejamento estratégico, posteriormente a implantação tem o controle que possuir quatro 

etapas que serão o monitoramento para ver e analisar se o planejamento estratégico está sendo 

cumprindo e se há necessidade de revisão.          

Os objetivos ao qual este trabalho de conclusão de curso foi proposto e estabelecidos, 

foram alcançados, através dos capítulos elaborados e das pesquisas nos primeiros capítulos 



  

 

foram apresentados o planejamento estratégico e as características dos micros e pequeno 

empreendedor, no capitulo que lhe sucede a elaboração do planejamento estratégico e seus 

níveis e seu último capitulo a implantação e seu monitoramento, através dos capítulos e 

pesquisa foi atingindo o  objetivo que é ilustra a importância do planejamento estratégico para 

o micro e pequeno empresário.         
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