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RESUMO 

As micro e pequenas empresas crescem cada vez mais em número, complexidade e 

importância para o desenvolvimento socioeconômico de vários países. Ainda assim, em sua 

grande maioria, estas continuam a adotar posturas reativas de gestão, caracterizadas pela 

busca de resultados imediatos, e a não abrangência de perspectivas futuras que considerem as 

incertezas inerentes aos ambientes interno e externo em sua administração. Dessa forma, 

grande parte do esforço gerencial passa a ser voltado à adaptação às mudanças no ambiente. O 

planejamento estratégico apresenta-se então como uma ferramenta que orienta os rumos e as 

ações da empresa, auxiliando-a na formulação de objetivos e na definição de estratégias 

competitivas. No entanto, existe uma série de limitações inerentes aos pequenos negócios, que 

dificultam e tornam sua utilização incomum nesse universo, como a falta de capital, o caráter 

de informalidade e a falta de conscientização dos pequenos gestores. Encarando esse cenário 

como uma oportunidade a ser explorada, baseando-se nos modelos estudados, o presente 

trabalho propõe um modelo de planejamento estratégico adaptado à realidade de uma 

microempresa do setor de atividade física. Uma vez desenvolvido o modelo, pôde-se realizar 

o processo com o intuito de definir objetivos de longo prazo para a empresa, bem como o 

melhor conjunto de ações para alcançá-los. 

 

Palavras chave: Micro e pequenas empresas, planejamento estratégico, gestão estratégica 

  



 

 

ABSTRACT 

Micro and small businesses grow increasingly in number, complexity and importance to the 

socioeconomic development of many countries. Even though, they continue to adopt reactive 

management postures, characterized by the search for immediate results, and not the scope of 

future prospects that takes into account the uncertainties inherent to the internal and external 

environment in their administration. Thus, much of the management effort becomes focused 

on adapting to changes in the environment. Strategic planning presents itself then as a tool 

that guides the company’s direction and shares, assisting it in the formulation of goals and in 

the definition of competitive strategies. However, there are a number of limitations inherent to 

small businesses, which hamper and make its use unusual in this universe, such as lack of 

capital, the informal character and lack of awareness of small managers. Facing this scenario 

as an opportunity to be explored, based on the models studied, this work proposes a strategic 

planning model adapted to the reality of a micro enterprise of the physical activity sector. 

Once developed the model, it was possible to carry out the process in order to define long-

term goals for the company, as well as the best set of actions to achieve them. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A dinâmica e o crescimento da economia de países em desenvolvimento como o 

Brasil dependem, em grande parte, da capacidade destes em criar empresas que sejam capazes 

de sobreviver no mercado, gerando assim trabalho e renda para a população economicamente 

ativa de maneira sustentável através do tempo. Pode-se dizer que o vigor da economia de um 

país tem origem no sucesso de suas pequenas empresas e que a saúde destas organizações 

reflete o momento econômico vivido pelo país. Devido a sua capacidade de gerar empregos e, 

ao mesmo tempo, incorporar tecnologia, as micro e pequenas empresas podem ser apontadas 

como poderoso fator de promoção social, base da estabilidade política e força propulsora do 

desenvolvimento econômico (FERREIRA; SANTOS, 2008 apud MISUNAGA; MIYATAKE; 

FILIPPIN, 2012; MISUNAGA; MIYATAKE; FILIPPIN, 2012; TERENCE; FILHO, 2001). 

No Brasil, tais organizações têm tido participação significativa no desenvolvimento 

socioeconômico do país, chegando a representar, em 2011, cerca de 99% do total de empresas 

nas atividades de serviços e comércio, e sendo responsáveis por 27% do valor agregado do 

PIB brasileiro entre 2001 e 2011 (SEBRAE, 2014). 

Apesar de sua comprovada importância, observa-se um alto índice de mortalidade 

associado a estas organizações. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 

(2013), cerca de 26% das micro e pequenas empresas encerram suas atividades antes de 

completarem dois anos; este índice aumenta para 45% quando considerado um horizonte de 

cinco anos. Ou seja, quase metade das empresas brasileiras de menor porte não chega a 

completar meia década de existência. Ainda segundo o IBPT (2013), as principais causas do 

fechamento destas organizações são a falta de planejamento, a falta de informações sobre o 

mercado, a complexidade tributária do país e a dificuldade de acesso a investimentos e crédito 

financeiro. 

No universo das grandes empresas, o processo de planejamento estratégico já se 

consolidou como prática gerencial de apoio à definição de objetivos e à tomada de decisões 

estratégicas, orientando a organização em suas ações futuras e considerando incertezas 

inerentes ao ambiente na qual está inserida. Porém, pode-se dizer que as metodologias e 

ferramentas utilizadas no desenvolvimento do plano estratégico foram desenvolvidas de 

acordo com as demandas e características das grandes empresas. No que tange aos micro e 
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pequenos empreendimentos, sua utilização ainda não é tão difundida. De maneira geral, o 

planejamento estratégico é visto pelos pequenos gestores como uma ferramenta formal e de 

alta complexidade, cuja aplicação demanda tempo e dinheiro (HENNING; DANILEVICZ; 

DUTRA, 2010; TERENCE; FILHO, 2001). 

Por uma série de motivos, os pequenos empreendedores não se empenham na 

atividade de planejar estrategicamente, o que certamente prejudica o desempenho destas 

empresas, uma vez que a falta de planejamento compromete as outras funções administrativas 

(organização, direção e controle); sem planos bem definidos, os administradores não possuem 

base para organizar as pessoas e os recursos. Assim, tais empresas acabam por adotar uma 

postura passiva em relação às mudanças do ambiente, se vendo obrigadas a agir de acordo 

com as variações do mercado. Essa abordagem reativa de gestão é prejudicial ao desempenho 

destas, pois, agindo dessa forma, consomem-se recursos e esforço gerencial que não seriam 

consumidos em uma gestão estratégica eficaz (STONER; FREEMAN, 1999; CORREA; 

PROCHNO, 1998 apud TERENCE; FILHO, 2001). 

Encarando este cenário como uma oportunidade a ser explorada, o trabalho em 

questão busca desenvolver um modelo de planejamento estratégico para uma microempresa 

do setor de atividade física, situada em um mercado altamente competitivo, marcado pela 

forte concorrência. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

O setor de atividade física tem experimentado um crescimento vertiginoso ao longo 

dos últimos anos no Brasil. A conscientização das pessoas em relação à importância da 

atividade física para a saúde e o bem estar, associado ao aumento da renda do brasileiro, tem 

levado cada vez mais pessoas a procurarem uma academia de ginástica para se exercitar. O 

crescimento da demanda, porém, vem sendo acompanhado por um intenso crescimento 

também da oferta. Novas empresas surgem com frequência, tornando o mercado mais 

competitivo a cada momento. Para se ter uma ideia, em 2007, o número de estabelecimentos 

do ramo no país era cerca de 9300, saltando para mais de 21 mil em 2014, dentre os quais se 

destaca a presença maciça de micro e pequenas empresas. Atualmente (2014), o Brasil ocupa 

o posto de segundo país com o maior número de academias de ginástica do mundo, ficando 

atrás apenas dos Estados Unidos (SEBRAE, 2014). 

A escolha do tema partiu, primeiramente, de uma motivação pessoal, pelo fato de 

haver, na família do autor, uma microempresa do ramo. Em um setor tão competitivo quanto 



14 

 

este em que estão inseridas as academias de ginástica, ter uma estratégia competitiva bem 

estruturada, com objetivos e planos de ações bem definidos, pode ser o fator determinante do 

sucesso da empresa. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

O trabalho em questão será desenvolvido em uma academia de ginástica localizada 

em Juiz de Fora, região Sudeste de Minas Gerais. Atualmente, os serviços oferecidos pela 

empresa são: aulas de ginástica (spinning, step, zumba, jumping, crossfit, entre outras 

modalidades), aulas de natação para todas as idades (incluindo recém-nascidos), aulas de 

hidroginástica e aulas de artes marciais para crianças, além da sala de musculação, que 

permanece aberta ao longo de todo o horário de funcionamento diário da academia. A 

empresa conta hoje com um quadro de 16 funcionários, sendo 8 profissionais e 4 estagiários 

da área de educação física, 2 secretárias e 2 auxiliares de serviços gerais; atende, em média, 

entre 300 e 350 alunos por mês (baseando-se no número de clientes pagantes). Em 2015, a 

empresa completou 16 anos de atividade, muito acima do tempo de vida médio das micro e 

pequenas empresas no Brasil, uma vez que, de acordo com o IBPT (2013), menos de 13% 

dessas organizações ultrapassam 10 anos de existência e apenas 3% chegam aos 20 anos. 

É importante ressaltar que o planejamento estratégico é uma prática que visa 

resultados em longo prazo, cujo horizonte de tempo ultrapassa a realização deste trabalho. 

Para se ter uma visão mais precisa quanto aos frutos de sua implementação, um 

acompanhamento constante, associado a avaliações posteriores, deve ser realizado na empresa. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo principal do trabalho é desenvolver um modelo de planejamento 

estratégico adaptado à realidade de uma microempresa, considerando suas particularidades. 

Sendo assim, podem ser citados os seguintes objetivos específicos para o trabalho: 

 Auxiliar os gestores da empresa na definição do negócio, da missão, da visão e 

dos valores do empreendimento, bem como na formulação de objetivos 

estratégicos 

 Conscientizar os proprietários da importância de se pensar estrategicamente, a 

partir das análises do ambiente externo e interno 
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 Fornecer material que sirva de auxílio ao desenvolvimento do processo de 

planejamento estratégico em micro e pequenas empresas do ramo 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Em um primeiro momento, foi realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de 

contextualizar e levantar o estado da arte no que se refere ao Planejamento Estratégico. Em 

seguida, foram avaliados dois estudos de caso de aplicação desta prática em micro e pequenas 

empresas. 

O desenvolvimento do trabalho consiste em uma pesquisa aplicada, uma vez que visa 

gerar conhecimentos para aplicação prática, de modo a encontrar possíveis soluções para 

problemas determinados (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Quanto aos objetivos, a pesquisa é de caráter descritivo, pois descreve os fatos 

relativos a uma determinada situação real. Ao mesmo tempo, é de caráter explicativo, pois 

busca explicar as razões e as causas de situações e fenômenos diversos (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, uma vez que os aspectos da realidade a 

serem avaliados são de difícil mensuração, não podendo ser quantificados de forma 

numericamente precisa (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

O método adotado na pesquisa é o de pesquisa-ação, pois permite que o pesquisador 

e também autor do trabalho interfira, através de seus conhecimentos, de forma direta na 

realidade observada (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Vale salientar novamente que o planejamento estratégico consiste, basicamente, na 

definição de objetivos de longo prazo associados à determinação de estratégias competitivas 

para alcançá-los. Sendo assim, devido à duração do trabalho, este não será capaz de explanar 

de forma precisa todos os resultados de sua aplicação na empresa. 
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Figura 1 – Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O capítulo 1 consiste na parte introdutória desta monografia, onde constam as 

características gerais do trabalho, como a importância das micro e pequenas empresas na 

economia brasileira, a importância do planejamento estratégico, a justificativa da escolha do 

tema, os objetivos principais do trabalho, uma breve contextualização a respeito do setor e a 

forma pela qual a pesquisa pode ajudar a empresa. 

No capítulo 2, é feita uma revisão bibliográfica sobre o tema, a fim de se levantar o 

estado da arte relativo ao planejamento estratégico. Consta, nessa etapa, a definição, segundo 

os autores estudados, de conceitos chave na realização da pesquisa, além de dados relativos às 

micro e pequenas empresas no Brasil e, mais especificamente, no estado de Minas Gerais. O 

principal objetivo desse capítulo é obter o máximo de conhecimento teórico sobre o tema para 

sua aplicação. 

O capítulo 3 é dividido em duas principais partes. Primeiramente, há o 

desenvolvimento da metodologia a ser aplicada na empresa. A partir da revisão bibliográfica e 

das características da empresa foco do trabalho, um modelo específico é proposto. Em seguida, 

vem o desenvolvimento do processo propriamente dito. 

Por fim, o capítulo 4 é o capítulo conclusivo, onde se apresenta o que se pôde 

aprender com o presente trabalho e o que se agregou à empresa a partir de sua realização.  
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

2.1 A ORGANIZAÇÃO 

Uma organização pode ser definida como o conjunto de duas ou mais pessoas 

trabalhando juntas e de modo estruturado em prol de um ou mais objetivos específicos 

comuns. Durante a maior parte da vida de uma pessoa, ela faz parte de pelo menos alguma 

organização, seja na escola, na faculdade, em uma equipe de esporte ou de teatro, uma 

organização religiosa, uma das forças armadas ou em uma empresa. A empresa é um tipo 

específico de organização cujo objetivo final é a maximização dos lucros. Todas as 

organizações possuem algum programa ou método para alcançar seus objetivos, mesmo que 

este não esteja formalmente estabelecido. Todas as organizações têm líderes, mais conhecidos 

como administradores no caso das empresas, cuja principal responsabilidade é ajudá-las a 

alcançar seus objetivos (BARNEY; HESTERLY, 2011; STONER; FREEMAN, 1999). 

2.2 O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO 

Um processo é, basicamente, um modo sistemático de se fazer alguma coisa. A 

administração pode ser definida como um processo porque os administradores, independente 

de suas aptidões ou habilidades particulares, participam, dentro de uma empresa, de 

determinadas atividades inter-relacionadas visando a alcançar seus objetivos. O modelo 

tradicional de administração sugere a divisão desta em quatro etapas principais. A 

administração é entendida, dentro deste modelo, como o conjunto dos processos de planejar, 

organizar, liderar e controlar os esforços realizados pelos membros da empresa e o uso de 

todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos (STONER; 

FREEMAN, 1999). 

Vale destacar que um modelo é uma simplificação de um fenômeno do mundo real, 

usado para descrever relações complexas de uma maneira fácil de serem entendidas. O 

processo de administração é um processo de alta complexidade, descrito como uma série de 

partes separadas para facilitar sua compreensão. Na prática, administrar uma organização 

como uma empresa não envolve quatro etapas relacionadas de forma simples numa sequência 

lógica bem definida, mas sim um grupo de funções interativas que acontecem, muitas vezes, 

de forma concomitante (STONER; FREEMAN, 1999). 
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2.2.1 Planejamento 

O planejamento é a primeira das quatro funções interativas da administração, e pode 

ser entendido como a de maior importância, ao passo em que orienta o desenvolvimento das 

outras três. De modo ilustrativo, pode-se pensá-lo como uma locomotiva que puxa o trem das 

ações de organizar, liderar e controlar de uma organização, ou ainda como a raiz principal de 

uma árvore cujos ramos são as outras funções. O planejamento não pode ser entendido como 

um acontecimento único, com início e fim claramente definidos, mas, ao contrário, deve ser 

compreendido como um processo permanente de reflexão e adaptação às mudanças dos 

ambientes de ação direta e indireta (STONER; FREEMAN, 1999). 

Planejar significa que os objetivos e ações da empresa são pensados antecipadamente, 

baseados em algum método, plano ou lógica, não em palpites ou mera intuição. O ato de 

planejar consiste, de maneira geral, em dois aspectos principais: escolher os objetivos certos e, 

em seguida, escolher os meios certos para se alcançar esses objetivos (STONER; FREEMAN, 

1999). 

2.2.2 Organização 

Organização é o processo de arrumar e alocar o trabalho, a autoridade e os recursos 

entre os membros da empresa de modo que se permita que eles trabalhem de forma eficiente 

para alcançar os objetivos definidos na fase de planejamento. A estrutura de uma empresa 

deve ser organizada de acordo com seus objetivos e recursos. É a chamada estrutura 

organizacional, termo que se refere à forma como as atividades de uma organização são 

divididas, organizadas e coordenadas. Tal estrutura, quando bem dividida e coordenada, 

fornece uma base sólida e estável que ajuda seus membros a trabalhar conjuntamente em prol 

dos objetivos organizacionais (STONER; FREEMAN, 1999). 

O ato de organizar pode ser dividido em cinco etapas principais: listar o trabalho a 

ser realizado; dividir a carga total de trabalho em tarefas; combinar as tarefas de modo lógico 

e eficiente; criar mecanismos de coordenação entre os indivíduos, grupos e departamentos; e, 

por último, monitorar a eficácia da estrutura (STONER; FREEMAN, 1999). 

2.2.3 Liderança 

Liderar é o ato de dirigir, influenciar e motivar os empregados a realizar tarefas 

essenciais. A liderança é a função administrativa que lida com aspectos mais concretos do 

processo de administração, uma vez que envolve o trabalho direto com pessoas. Cabe ao 
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administrador estabelecer a atmosfera adequada para que seus subordinados deem o melhor 

de si na busca pelo sucesso da empresa (STONER; FREEMAN, 1999). 

2.2.4 Controle 

Depois de planejar, organizar e liderar, a administração deve se certificar de que as 

atitudes dos membros da organização levam-na realmente em direção aos objetivos 

estabelecidos. A função de controlar envolve três elementos chave em sua execução: o 

estabelecimento de padrões de desempenho; a medição do desempenho obtido na realidade; e 

a comparação destes dois para detectar possíveis desvios em relação ao que foi estabelecido. 

Ao final deste processo, devem ser executadas as ações corretivas necessárias. Pode-se dizer 

que o controle é o processo através do qual o administrador mantém a empresa no caminho 

certo (STONER; FREEMAN, 1999). 

A Figura2 traz as etapas do processo administrativo de forma esquemática. A seta 

mais escura retrata a sequência ideal das etapas segundo o modelo, e a seta mais clara 

representa a maneira como as atividades se relacionam na realidade: 

 

Figura 2 – Natureza interativa do processo administrativo 

Fonte: Stoner e Freeman, 1999 (Adaptado) 
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2.3 ESTRATÉGIA 

A palavra estratégia vem do grego strategeia, que significa a arte ou a ciência de ser 

um general. Na Grécia Antiga, os generais eram responsáveis por liderar exércitos na 

conquista de novos territórios e na proteção de seus territórios contra ataques de exércitos 

inimigos. Cabia a eles definir a disposição dos recursos necessários em função do objetivo. 

Dessa forma, a estratégia de um exército podia ser definida como o padrão real das ações que 

ele empreendia em resposta ao inimigo. Os gregos sabiam, porém, que o conceito de 

estratégia ia muito além do que apenas lutar em batalhas. Os generais eficazes deviam 

determinar as linhas de suprimento corretas, decidir quando lutar e quando não lutar, quando 

avançar e quando recuar, além de administrar as relações do exército com a sociedade em 

geral, considerando desde os cidadãos comuns até os políticos e diplomatas. Pode-se dizer que 

os generais eram responsáveis pelo planejamento e, ao mesmo tempo, pela execução das 

atividades. Desde a Grécia Antiga, portanto, o conceito de estratégia tinha componentes de 

planejamento e componentes de ação, que, em conjunto, formam a base do planejamento 

estratégico (STONER; FREEMAN, 1999). 

Embora o conceito de estratégia seja antigo e, embora administradores eficazes 

sempre planejassem grandes estratégias, apenas recentemente a estratégia foi reconhecida 

pelos estudiosos de administração como um fator crucial para o sucesso das organizações. As 

mudanças nos fatores ambientais ocorridas no último século, principalmente desde a Segunda 

Guerra Mundial, podem ser apontadas como o principal motivo desse reconhecimento. O 

crescimento das empresas, não só em tamanho, mas também em complexidade, associado à 

globalização, levou a exigências mais complexas sobre a atuação da administração e a ciclos 

nascimento-morte muito mais curtos de ideias inovadoras (STONER; FREEMAN, 1999). 

Em 1962, o historiador de negócios Alfred D. Chandler propôs a seguinte definição 

de estratégia: “a determinação dos objetivos e metas básicas de longo prazo de uma empresa, 

e a adoção de linhas de ação e a alocação de recursos necessários para alcançar esses 

objetivos”. Esse conceito é conhecido atualmente como abordagem de estratégia inicial. Mais 

tarde, Charles Hofer e Dan Schendel, pesquisando a literatura existente sobre o tema, 

sugeriram uma definição composta de estratégia, baseada no princípio de que a concepção 

global de uma organização só pode ser descrita se a realização dos objetivos for somada a sua 

política e a sua estratégia, sendo assim um dos fatores chave no processo de administração 

estratégica. Tal concepção ficou conhecida como abordagem de administração estratégica 

(STONER; FREEMAN, 1999). 
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O principal objetivo do processo de administração estratégica é permitir às empresas 

escolher e implementar uma estratégia que lhe traga alguma vantagem competitiva. De forma 

geral, pode-se dizer que uma empresa possui uma vantagem competitiva quando é capaz de 

gerar maior valor econômico que seus concorrentes. O valor econômico representa a diferença 

entre os benefícios percebidos por um cliente que compra um produto ou utiliza-se de um 

serviço fornecido pela empresa e o custo total deste para ela (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

As escolhas estratégicas de uma organização se enquadram em duas principais 

categorias: estratégias de nível corporativo e estratégias de nível de negócios, também 

chamadas estratégias de unidades de negócios. Estratégias de nível corporativo são utilizadas 

para supervisionar interesses e operações de organizações compostas por mais de uma linha 

de negócios. Neste nível, a administração deve definir em quais ramos de negócios a empresa 

pretende se engajar, quais são os objetivos estratégicos e as expectativas em cada negócio, e 

de que forma os recursos devem ser alocados para alcançá-los. Por outro lado, estratégias de 

nível de negócios envolvem a administração de interesses e operações de um único negócio 

específico. Neste nível, a administração deve definir como a empresa irá competir em seu 

mercado, que tipo de produto ou serviço deve oferecer, que tipo de consumidor deseja-se 

atingir, e de que maneira serão alocados os recursos dentro do negócio (BARNEY; 

HESTERLY, 2011; STONER; FREEMAN,1999). 

A melhor estratégia para uma determinada empresa é, em última análise, uma 

solução única que reflete suas particularidades e especificidades. No entanto, segundo Porter 

(2004), as estratégias competitivas de forma geral podem ser divididas em três grupos 

principais, que são: liderança no custo, diferenciação do produto e enfoque; são as chamadas 

estratégias genéricas. Tais abordagens podem ser utilizadas de acordo com os interesses 

estratégicos da organização. 

2.3.1 Liderança no Custo Total 

Uma empresa que adota uma estratégia voltada à liderança de custo foca seus 

esforços em ganhar vantagem competitiva por meio da redução de custos para níveis 

inferiores ao de seus concorrentes. Os principais fatores que permitem a uma empresa operar 

dessa forma são a existência de economias de escala e o controle rígido de despesas em áreas 

como P&D, assistência e publicidade. Um grande volume de produção está associado a custos 

menores por conta da diluição dos custos fixos e, consequentemente, da redução do custo 

médio por unidade produzida. Ademais, altos volumes de produção estão intimamente ligados 
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a altos níveis de especialização de pessoal, o que gera maior eficiência na realização das 

tarefas (BARNEY; HESTERLY, 2011; PORTER, 2004). 

Atingir uma posição de liderança no custo exige, porém, uma política agressiva de 

contenção de custos e grandes investimentos iniciais em equipamento atualizado, instalações 

eficientes e treinamento de pessoal, o que pode gerar prejuízos até a consolidação de uma 

parcela significativa do mercado (PORTER, 2004). 

2.3.2 Diferenciação do Produto 

A diferenciação do produto é uma estratégia através da qual as empresas buscam 

obter vantagem competitiva aumentando o valor percebido de seus produtos ou serviços em 

comparação aos de seus concorrentes. A ideia é oferecer ao cliente algo que seja único em 

todo o mercado. Uma vez alcançada, a diferenciação gera lealdade por parte dos 

consumidores e, consequentemente, uma menor sensibilidade ao preço. Dessa forma, a 

empresa é capaz de cobrar preços mais altos que os praticados por seus rivais, o que gera 

retornos acima da média do setor (BARNEY; HESTERLY, 2011; PORTER, 2004). 

Vale destacar que, como sugere o próprio termo, o valor percebido de um produto ou 

serviço é uma questão de percepção do consumidor. Assim, mesmo que os produtos vendidos 

por duas empresas concorrentes sejam similares, se os consumidores acreditam que o primeiro 

é mais valioso que o segundo, então o primeiro possui uma vantagem de diferenciação sobre o 

segundo. O que cabe às empresas é desenvolver ações que influenciem tal percepção dos 

clientes. Uma maneira de fazê-lo é alterar as características de seus produtos, tornando-os 

mais complexos. Caso essa complexidade consiga convencer os clientes de que seus produtos 

são mais valiosos que os de seus rivais, ela representa uma base de diferenciação. Lançar um 

produto no momento certo também pode ajudar a criar diferenciação. O pioneirismo no 

lançamento pode gerar uma percepção entre os consumidores de que os produtos da empresa 

são mais valiosos que os de seus concorrentes (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Atingir a diferenciação, em geral, torna impossível a conquista de uma alta parcela 

do mercado, uma vez que requer um sentimento de exclusividade do produto que é 

incompatível com um grande volume de vendas (PORTER, 2004). 

2.3.3 Enfoque 

Enquanto as estratégias de liderança no custo e diferenciação do produto têm a 

intenção de atingir seus objetivos no âmbito de todo o mercado, na estratégia de enfoque a 

empresa direciona suas políticas e seus esforços ao atendimento pleno de um determinado 
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grupo comprador, de um mercado geográfico em particular, ou de um segmento específico da 

linha de produtos. Presume-se que, agindo assim, a empresa é capaz de atender seu alvo 

estratégico de forma mais efetiva e eficiente que seus concorrentes. Ainda que a estratégia de 

enfoque não permita a liderança pelo baixo custo ou a diferenciação do produto do ponto de 

vista do mercado em geral, ela sempre atinge uma ou até mesmo ambas as posições perante 

seu alvo estratégico (PORTER, 2004). 

A opção pela estratégia de enfoque gera, inevitavelmente, limitações relativas à 

parcela de mercado, uma vez que envolve, obrigatoriamente, um trade-off entre a 

rentabilidade e o volume de vendas (PORTER, 2004). 

O Quadro 1ilustra as características básicas das três estratégias: 

 

Quadro1 – Três estratégias genéricas 

Fonte: Porter, 2004 (Adaptado) 

Uma empresa deve optar por uma estratégia genérica baseada em seus recursos, suas 

capacidades e suas limitações, bem como seus objetivos. Cada uma delas exige recursos 

variados, diferentes virtudes e arranjos organizacionais. Dificilmente uma empresa consegue 

se ajustar com sucesso para todas as três, o que não significa, porém, que, ao optar por uma 

das abordagens, as outras devem ser totalmente ignoradas. A opção pela estratégia de 

diferenciação, por exemplo, não permite que sejam desconsiderados os custos envolvidos no 

processo; entretanto, estes não são o principal alvo estratégico. Um exemplo é a indústria da 

cerveja, onde a diferenciação do produto combina-se com economias de escala na produção, 

no marketing e na distribuição (BARNEY; HESTERLY, 2011; PORTER, 2004). 
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2.4 O PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Barney e Hesterly (2011) definem o processo de planejamento estratégico como o 

conjunto sequencial de análises e escolhas que permitem à empresa escolher uma estratégia 

que lhe traga vantagem competitiva. Segundo Porter (2004), planejamento estratégico é o 

processo explícito de desenvolvimento de uma estratégia competitiva, ou seja, a elaboração de 

uma fórmula ampla que contemple o modo como uma empresa deseja competir no mercado, 

os seus objetivos e as políticas necessárias para atingi-los. 

No desenvolvimento do processo, é preciso que sejam consideradas as percepções 

organizacionais dedicadas à visão sistêmica da empresa, priorizando-se inicialmente as 

decisões de maior abrangência e influência em seus objetivos e metas (SOUZA; 

QUALHARINI, 2007). 

Traduzir cada uma das etapas do planejamento estratégico em uma pergunta ou uma 

afirmação simples torna o processo mais direto e fácil de ser compreendido. Stoner e Freeman 

(1999) apresentam um guia simples com nove passos para o planejamento estratégico, 

partindo-se de questionamentos e afirmações a serem feitas pela administração: 

1) O que queremos? 

2) O que estamos fazendo agora para obter o que queremos? 

3) O que há “lá fora” que precisa ser feito? 

4) O que somos capazes de fazer? 

5) O que podemos fazer e o que precisa ser feito? 

6) Continuar o que estamos fazendo agora vai nos levar aonde queremos chegar? 

7) Isso é o que faremos para obter o que queremos. 

8) Fazê-lo. 

9) Checar o progresso para ter certeza de que estamos fazendo certo. 

Cada uma dessas etapas será considerada com mais detalhes a seguir. 

2.4.1 Formulação de Objetivos 

O processo de planejamento estratégico se inicia quando a empresa define sua 

missão e sua visão. A missão é a razão de ser da empresa, o seu propósito. A visão representa 

o que ela aspira ser no longo prazo e o que deseja evitar nesse intervalo de tempo (BARNEY; 

HESTERLY, 2011). 

Formular objetivos consiste em compreender a missão e a visão da empresa e, em 

seguida, traduzi-las em termos concretos. A definição de objetivos específicos realistas e 
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alcançáveis é importante por quatro razões principais: objetivos bem definidos proporcionam 

um senso de direção à empresa, focalizam seus esforços, guiam seus planos e decisões, e 

auxiliam no controle e na avaliação do progresso. Sem objetivos bem definidos, as pessoas 

não se sentem motivadas. Sem um objetivo claro, as empresas apenas reagem às mudanças 

ambientais sem saber aonde realmente desejam chegar (STONER; FREEMAN, 1999). 

2.4.2 Identificação da Estratégia Atual 

Antes de se determinar o que deve ser feito de modo diferente para se alcançar os 

objetivos definidos na etapa anterior, deve-se identificar as metas e estratégias vigentes na 

empresa. Deve-se avaliar se a estratégia atual está de acordo com sua missão e se permite o 

alcance de seus objetivos. Muitas organizações não apresentam uma estratégia explícita 

definida; cabe ao administrador inferir a partir de suas ações cotidianas o que a empresa está 

tentando realizar. Essa realidade é muito comum nas empresas de menor porte e nas 

organizações sem fins lucrativos, onde raramente são desenvolvidos planejamentos 

estratégicos formais (STONER; FREEMAN, 1999). 

2.4.3 Análise Ambiental 

Uma vez conhecidos os objetivos e a estratégia vigente na empresa, tem-se uma base 

sólida para se definir quais aspectos do ambiente externo terão mais ou menos influência em 

sua capacidade de alcançar as metas. O grande propósito da análise ambiental é identificar 

como tais aspectos se relacionam com o desempenho da empresa, de que modo as possíveis 

mudanças nos ambientes tecnológico, econômico, sociocultural e político podem influenciá-la 

indiretamente, e de que forma os competidores, os fornecedores, os clientes, os órgãos 

governamentais e outros podem influenciá-la diretamente (PORTER, 2004; STONER; 

FREEMAN, 1999). 

O modelo mais conhecido de análise ambiental foi desenvolvido por Michael Porter 

e é conhecido como estrutura de cinco forças. Nele, são avaliados cinco fatores externos que, 

segundo o autor, têm influência direta sobre o desempenho de uma organização. Tais forças 

são: a ameaça de novos entrantes, a disputa por uma posição no mercado, a ameaça de 

produtos substitutos, o poder de barganha dos consumidores e o poder de barganha dos 

fornecedores (PORTER, 2004). 

A primeira das cinco forças identificadas no modelo é a ameaça de novos entrantes. 

Novos entrantes são todas aquelas empresas que iniciaram recentemente suas atividades em 

um determinado setor ou que pretendem iniciá-las em breve. O grau de ameaça que estas 
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representam ao desempenho de uma organização já estabelecida no ramo depende 

basicamente da existência e da intensidade das chamadas barreiras de entrada, que são 

atributos da estrutura do setor que dificultam ou até mesmo impedem a entrada de novos 

concorrentes. Dentre essas barreiras, pode-se destacar o custo de entrada. Caso o investimento 

inicial necessário seja maior que o lucro potencial que um novo entrante espera obter ao 

ingressar no mercado (devido ao alto capital requerido para atividades de publicidade ou de 

pesquisa e desenvolvimento, por exemplo), a entrada torna-se menos acessível e a 

possibilidade do ingresso de novas empresas não representa uma ameaça àquelas já 

estabelecidas. De forma análoga, se, por outro lado, o custo de entrada for menor que o 

retorno econômico esperado, torna-se vantajoso ingressar no mercado, ameaçando assim as 

empresas já atuantes no setor. Além do custo, outros fatores como regulamentações 

governamentais e a existência de economias de escala também podem significar uma 

vantagem às organizações já instaladas, uma vez que dificultam a entrada de novos 

concorrentes (BARNEY; HESTERLY, 2011; PORTER, 2004). 

A segunda força apresentada no modelo de Porter é a intensidade da rivalidade entre 

os concorrentes existentes. Em um mercado cujos competidores são numerosos e têm força 

mais ou menos equivalente, a competição se intensifica e a rivalidade entre as empresas 

aumenta. Isso ocorre principalmente em setores cujos competidores lutam por faixas de 

mercado em negócios que crescem lentamente, ou quando seus produtos são relativamente 

indiferenciados, ou ainda quando existem as chamadas barreiras de saída, um conjunto de 

fatores que levam uma empresa a continuar competindo no setor a despeito de lucros 

duvidosos por conta do alto custo do encerramento de sua atividade. A competição intensa 

diminui o lucro das empresas, uma vez que estimulam ações como cortes constantes de preços, 

lançamento frequente de novos produtos, e altos investimentos em campanhas publicitárias. 

Por outro lado, quando o setor é altamente concentrado, dominado por uma ou poucas 

organizações, a concorrência não as afeta de forma significativa, permitindo que elas 

imponham as “regras do jogo”, desempenhando um papel coordenador no mercado através de 

meios como a liderança de preço (BARNEY; HESTERLY, 2011; PORTER, 2004) 

O terceiro ponto a ser levado em consideração de acordo com o modelo é a pressão 

exercida pelos produtos substitutos. São considerados produtos substitutos aqueles que 

desempenham a mesma função ou que atendem praticamente às mesmas necessidades do 

cliente de uma forma diferente. A existência de possíveis substitutos impõe um limite aos 

preços que empresas de um determinado setor podem cobrar por seus produtos ou serviços, 

diminuindo assim seu lucro potencial. Quanto mais atrativa for a relação entre o preço e o 
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desempenho dos substitutos, maior será a pressão sobre as empresas do ramo. Por exemplo, 

noticiários televisivos representam uma grande ameaça de substituição para as revistas 

semanais de notícias, da mesma maneira que grupos de grandes varejistas ameaçam de forma 

significativa os shoppings centers tradicionais. A resposta do setor a tal ameaça pode envolver 

intensas ações coletivas de publicidade, como aprimoramento da qualidade do produto e 

esforços de marketing (BARNEY; HESTERLY, 2011; PORTER, 2004). 

A quarta força, segundo Porter, é o poder de negociação dos compradores. Clientes 

muito poderosos em relação à empresa representam uma ameaça, pois podem fazer exigências 

significativas e complexas a seus fornecedores, que se veem obrigados a atendê-las. Muitos 

empreendimentos, principalmente os de pequeno porte, fecham suas portas por não possuírem 

condições de negociar preços e prazos com clientes maiores. De maneira semelhante, se uma 

empresa tem um número pequeno de clientes, estes podem representar uma ameaça, pois 

influenciam diretamente o volume de vendas da organização. O poder de barganha dos 

compradores é grande também quando os custos de mudança para estes são baixos, ou quando 

os produtos que ele compra da indústria são padronizados, não diferenciados. Os compradores 

podem ainda representar uma ameaça quando existe a possibilidade de integração vertical 

para trás, ou seja, quando estes podem passar a produzir aquilo que compram, deixando assim 

de ser compradores para se tornarem rivais diretos. Esta prática é muito comum entre os 

principais fabricantes americanos de automóveis, conhecidos pelo uso da ameaça de 

autofabricação como instrumento de negociação perante seus fornecedores (BARNEY; 

HESTERLY, 2011; PORTER, 2004). 

Por último, a quinta força influente no ambiente de uma organização é, segundo o 

modelo, o poder de negociação dos fornecedores. Se um determinado setor da indústria não é 

capaz de elevar os preços para cobrir o custo de bens e serviços necessários, cresce o poder do 

fornecedor em relação às empresas, uma vez que influencia diretamente sua rentabilidade. O 

fornecedor representa uma ameaça também quando é poderoso em relação aos compradores, 

ou quando o setor no qual está inserido é dominado por apenas alguns competidores. Ambas 

as situações permitem que o fornecedor aumente seus preços e, consequentemente, diminua o 

lucro daqueles para os quais vende. Em contrapartida, quando existe a possibilidade de se 

comprar de um grande número de fornecedores, estes têm menos poder de ameaçar os lucros 

dos compradores, pois se veem obrigados a reduzir seus preços e aumentar sua qualidade para 

não perderem vendas. O poder de barganha dos fornecedores é grande ainda quando os custos 

de mudança para os compradores são altos, ou quando os produtos que ele oferece são 

diferenciados em relação a seus concorrentes. Os fornecedores podem representar uma 
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ameaça também quando existe a possibilidade de integração para frente, isto é, quando estes 

podem passar a produzir aquilo que seus compradores produzem, deixando assim de ser 

fornecedores para se tornarem rivais diretos (BARNEY; HESTERLY, 2011; PORTER, 2004). 

É importante observar que, uma vez que tais forças externas afetam praticamente da 

mesma forma todos os concorrentes de um determinado setor, o ponto crucial consiste nas 

diferentes habilidades de cada empresa em lidar com elas (PORTER, 2004). 

A Figura 3 mostra as cinco forças conforme esquematizadas por Porter (2004): 

 

Figura 3 – Modelo das cinco forças de Porter 

Fonte: Porter, 2004 (Adaptado) 

2.4.4 Análise de Recursos 

Conhecer os objetivos e a estratégia vigente em uma organização proporciona um 

arcabouço sólido para analisar seus recursos e suas capacidades. Sendo assim, paralelamente à 

etapa anterior, devem ser identificadas também as vantagens e desvantagens competitivas da 

empresa, suas forças e suas fraquezas em relação a seus rivais. A questão não é saber o que 

ela é capaz de fazer bem ou mal, mas sim o que ela faz melhor ou pior do que qualquer um de 

seus concorrentes (STONER; FREEMAN, 1999). 

Para isso, primeiramente, deve-se entender o que são recursos e o que são 

capacidades. Recursos podem ser definidos como ativos tangíveis e intangíveis que uma 
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organização controla, podendo utilizá-los na criação e na implementação de estratégias. 

Capacidades formam um subconjunto específico de recursos e podem ser definidas como 

ativos tangíveis e intangíveis que permitem a uma organização aproveitar por completo outros 

recursos sob seu controle. As capacidades sozinhas não possibilitam à empresa desenvolver e 

implementar uma estratégia, mas permitem que ela se utilize de forma eficiente dos outros 

recursos para isso (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

O modelo VRIO, desenvolvido por Barney e Hesterly (2011), consiste em uma 

ferramenta que permite analisar a importância de um determinado recurso para a empresa. 

Nele, são consideradas quatro questões fundamentais para determinar o potencial competitivo 

de um recurso ou de uma capacidade. 

A primeira questão a ser levada em consideração segundo o modelo é o Valor. Os 

recursos e as capacidades que permitem à empresa criar ou explorar uma vantagem 

competitiva são classificados como valiosos e são considerados suas forças. Por outro lado, os 

recursos que não desempenham esse papel são considerados suas fraquezas (BARNEY; 

HESTERLY, 2011; STONER; FREEMAN, 1999). 

O segundo ponto a ser avaliado é relativo à Raridade. Se um recurso, mesmo que seja 

valioso para a empresa, é controlado por muitos de seus concorrentes, dificilmente será uma 

fonte de vantagem competitiva para qualquer um destes. Em contrapartida, quando o mesmo 

não é controlado pela maioria, tende a se tornar uma vantagem para aqueles que o possuem 

(BARNEY; HESTERLY, 2011). 

O terceiro quesito é a Imitabilidade. Um recurso organizacional raro e valioso só será 

uma fonte de vantagem competitiva sustentável se aqueles que não o possuem enfrentam uma 

desvantagem de custo para obtê-lo ou desenvolvê-lo. Caso contrário, torna-se fácil para os 

concorrentes adquirirem-no, o que gerará paridade competitiva no setor (BARNEY; 

HESTERLY, 2011). 

A última questão a se considerar de acordo com o modelo é a Organização. De nada 

adianta possuir recursos e capacidades valiosos, raros e difíceis de serem imitados pelos rivais, 

se a empresa não estiver organizada de maneira que lhe permita explorar ao máximo o 

potencial competitivo destes. Componentes de uma empresa como a sua estrutura, os sistemas 

de controle gerenciais e as políticas de remuneração, podem limitar ou otimizar a utilização de 

seus recursos na obtenção de vantagem competitiva perante seus concorrentes (BARNEY; 

HESTERLY, 2011). 
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2.4.5 Identificação de Oportunidades e Ameaças 

A avaliação do ambiente externo, somada à análise dos recursos e capacidades da 

empresa, leva ao quinto passo do planejamento estratégico, que consiste em identificar de que 

forma ela pode aproveitar as oportunidades existentes e o que deve fazer para neutralizar as 

possíveis ameaças ao seu desempenho (PORTER, 2004; STONER; FREEMAN, 1999). 

Uma ferramenta de análise muito difundida nesse sentido é a matriz SWOT, cujo 

principal objetivo é conjugar as informações relativas aos pontos fortes e fracos de uma 

organização com as oportunidades e ameaças encontradas no ambiente externo, fornecendo 

assim uma base aos administradores para a tomada de decisão estratégica. A sigla SWOT vem 

do inglês e significa: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades 

(Opportunities) e Ameaças (Threats) (ALVES, 2011; MEDEIROS et al., 2010). 

 

Quadro 2 – Matriz SWOT 

Fonte: Alves, 2011 (Adaptado) 

As possíveis combinações dos fatores externos com os pontos fortes e fracos da 

empresa são, segundo Alves, 2011: 

 Quando uma força da organização encontra uma oportunidade no ambiente 

externo, deve-se adotar uma estratégia agressiva para aproveitá-la ao máximo, 

visando assim maximizar suas vantagens competitivas. Nesse cenário, ocorre o 

que chamamos de alavancagem operacional, onde se verifica aumento das 

vendas e, consequentemente, do lucro da empresa. 

 Quando uma força da organização encontra uma ameaça no ambiente, ela se 

torna vulnerável perante um cenário que não permite utilizá-la plenamente na 

obtenção de vantagem competitiva. 
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 Quando uma fraqueza da organização encontra uma oportunidade, ela limita 

suas ações, não permitindo que a empresa se aproveite do cenário positivo. 

 Quando uma fraqueza da organização encontra uma ameaça, seu desempenho 

pode ser comprometido; deve-se, então, adotar uma estratégia mais defensiva, 

que reforce esse ponto fraco e neutralize o risco dessa ocorrência. Do contrário, 

é provável que ocorra queda das vendas e, consequentemente, perda da fatia do 

mercado e diminuição da rentabilidade do negócio. 

 

Quadro 3 – Matriz SWOT Conjugada 

Fonte: Alves, 2011 (Adaptado) 

2.4.6 Análise de Hiatos 

Analisados os recursos da empresa e o ambiente ao seu redor, pode-se prever os 

resultados de se prosseguir com a estratégia atual. Cabe, então, aos administradores a decisão 

de modificá-la ou não, decisão essa que deve ser baseada na identificação de possíveis hiatos 

de desempenho. Um hiato de desempenho é a diferença entre as metas estabelecidas no início 

do processo e os prováveis resultados a serem obtidos com a estratégia vigente. Surgem 

quando a estratégia não é bem concebida ou quando mudanças nos ambientes interno e 

externo não permitem à organização implementá-la de forma eficaz (STONER; FREEMAN, 

1999). 

2.4.7 Tomada de Decisão Estratégica 

Caso seja necessário, a administração deve modificar a estratégia para eliminar os 

hiatos de desempenho. Deve-se identificar, avaliar e selecionar abordagens estratégicas 

alternativas que melhor contemplem o alcance dos objetivos da empresa. Se for preciso uma 

pequena mudança na estratégia vigente, as alternativas lógicas podem ser poucas, 

simplificando assim o processo de avaliação e seleção. Porém, se uma mudança significativa 
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na abordagem estratégica da empresa for necessária, mais alternativas devem ser identificadas, 

o que exige maior cuidado na avaliação destas (STONER; FREEMAN, 1999). 

A habilidade de uma empresa em mudar sua estratégia com rapidez para responder a 

tendências emergentes no mercado pode representar uma forte vantagem competitiva. 

Ajustar-se rapidamente, ser flexível e remodelar até mesmo seus objetivos e planos para ser 

mais consistente com os interesses do cliente pode ser um fator chave para seu sucesso 

(BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Uma boa alternativa estratégica deve contemplar quatro pontos principais: deve 

abraçar a missão da empresa, deve ser consistente com seus objetivos, deve explorar as 

oportunidades do ambiente a partir de seus pontos fortes, e deve neutralizar as ameaças 

ambientais ao mesmo tempo em que trabalhe de forma inteligente seus pontos fracos. Ao se 

avaliar estratégias alternativas, é importante concentrar-se em rivais diretos da empresa e em 

um produto ou serviço específico. Uma estratégia que não gere ou explore uma vantagem 

competitiva específica sobre seus concorrentes deve ser rejeitada (BARNEY; HESTERLY, 

2011; STONER; FREEMAN, 1999). 

2.4.8 Implementação da Estratégia 

Após a determinação da melhor alternativa estratégica, ela tem de ser implementada, 

ou seja, incorporada às atividades cotidianas da empresa. Uma estratégia bem elaborada não 

agrega valor se não for implementada com eficácia. Mesmo que não esteja registrada de 

maneira formal e detalhada, ela deve ser traduzida em planos operacionais apropriados. Para 

isso, é necessário que a estrutura da empresa esteja ajustada à sua estratégia. Em uma 

organização cujas atividades estejam divididas, organizadas e coordenadas de acordo com sua 

estratégia, as chances de sucesso em sua implantação são muito maiores. À medida que esta 

estratégia básica for mudando através do tempo, é necessário que a estrutura organizacional 

também acompanhe essa mudança (STONER; FREEMAN, 1999). 

A cultura da empresa, ainda que de forma menos explícita do que as regras e os 

procedimentos, pode ser uma influência extremamente poderosa, tanto positiva como negativa, 

sobre a implementação da estratégia. A cultura de uma organização compreende o conjunto 

de valores, crenças, normas e atitudes que moldam o comportamento de seus membros. 

Quando a cultura é compatível com a estratégia, a implantação desta é consideravelmente 

mais fácil. Não é possível implementar de maneira bem sucedida uma estratégia que 

contradiga a cultura organizacional da empresa (STONER; FREEMAN, 1999). 
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2.4.9 Medida e Controle do Progresso 

Conforme a implementação da estratégia avança, os administradores devem verificar 

seu progresso de maneira constante. Devem ser observados dois pontos principais: 

primeiramente, deve-se verificar se a estratégia está sendo implementada como planejado; 

caso tudo esteja sendo realizado como esperado, deve-se avaliar se a estratégia está 

alcançando os resultados pretendidos (STONER; FREEMAN, 1999). 

A Figura 5 mostra, esquematicamente, as etapas do processo de planejamento 

estratégico, conforme propostas e organizadas por Stoner e Freeman (1999): 

 

Figura 4 – Processo de Planejamento Estratégico 

Fonte: Stoner e Freeman, 1999 (Adaptado) 
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2.5 AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

2.5.1 As Micro e Pequenas Empresas no Brasil 

No Brasil, a definição do porte de uma empresa pode ser feita de duas formas 

principais: a primeira considera o número de pessoas ocupadas (dentro desta classificação, 

ainda há uma subdivisão por setores), enquanto a segunda considera a receita anual auferida 

(SEBRAE, 2014), como pode ser visto nos Quadros 4 e 5 a seguir: 

 

Quadro4 – Classificação do porte da empresa por número de pessoas ocupadas 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 

 

Quadro 5 – Classificação do porte da empresa por receita anual bruta 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 

A empresa foco do trabalho é do setor de serviços e possui 16 funcionários, porém, 

apresenta receita anual inferior a 360 mil reais. Por entender que a classificação segundo a 

receita é mais significativa para a empresa, uma vez que é utilizada pela Receita Federal para 

fins tributários, a mesma é tratada neste trabalho como microempresa. 

A Figura 6 mostra o crescimento do número de micro e pequenas empresas no Brasil 

entre 2002 e 2013. No período, foram criados em torno de 1,8 milhão de novos 

estabelecimentos. Enquanto em 2002 existiam cerca de 4,8 milhões de empreendimentos de 

SERVIÇOS E COMÉRCIO
INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO 

CIVIL

MICROEMPRESA ATÉ 09 PESSOAS OCUPADAS ATÉ 19 PESSOAS OCUPADAS

PEQUENA EMPRESA
DE 10 A 49 PESSOAS 

OCUPADAS

DE 20 A 99 PESSOAS 

OCUPADAS

MÉDIA EMPRESA
DE 50 A 99 PESSOAS 

OCUPADAS

DE 100 A 499 PESSOAS 

OCUPADAS

GRANDE EMPRESA
ACIMA DE 100 PESSOAS 

OCUPADAS

ACIMA DE 500 PESSOAS 

OCUPADAS

ATIVIDADES ECONÔMICAS

PORTE

MICROEMPRESA

PEQUENA EMPRESA

MÉDIA EMPRESA

GRANDE EMPRESA

PORTE RECEITA ANUAL

SUPERIOR A R$ 20.000.000,00

IGUAL OU INFERIOR A R$ 20.000.000,00 E 

SUPERIOR A R$ 3.600.000,00

IGUAL OU INFERIOR A R$ 3.600.000,00 E 

SUPERIOR A R$ 360.000,00

IGUAL OU INFERIOR A R$ 360.000,00
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menor porte em atividade no país, em 2013 esse número já era de 6,6 milhões, um aumento de 

aproximadamente 37,5% (SEBRAE, 2014): 

 

Figura 5 – Número de micro e pequenas empresas no Brasil entre 2002 e 2013 (em milhões) 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 

Em relação ao número total de empresas privadas no Brasil, a quantidade relativa de 

micro e pequenos empreendimentos diminuiu suavemente ao longo do período. Mesmo tendo 

crescido consideravelmente em termos absolutos, a participação destas no total passou de 

99,3% em 2002 para 99,0% em 2013 (SEBRAE, 2014), como apresentado na Tabela 1: 

 

Tabela1 – Participação das micro e pequenas empresas no total de empresas no Brasil entre 2002 e 2013 (em %) 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 
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PORTE 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Micro 95,0 95,0 94,8 94,6 94,4 94,2

Pequena 4,3 4,3 4,5 4,6 4,8 4,9
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PORTE 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Micro 94,0 93,9 93,5 93,3 93,1 93,1

Pequena 5,1 5,2 5,5 5,7 5,9 5,9

TOTAL 99,1 99,1 99,0 99,0 99,0 99,0
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Em 2013, os setores de comércio e serviços respondiam por mais de 80% do total de 

micro e pequenas empresas privadas do país, sendo que quase metade dessas organizações 

atuava no ramo de comércio e mais de 35% na prestação de serviços (SEBRAE, 2014), 

conforme mostra a Tabela 2: 

 

Tabela2 – Número e participação das micro e pequenas empresas por setor no Brasil em 2013 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 

Ainda no ano de 2013, mais da metade das empresas privadas de menor porte do 

Brasil situavam-se na região Sudeste. Tal concentração pode ser justificada a partir da 

concentração populacional na região, que responde por cerca de 42% de toda a população 

brasileira (SEBRAE, 2014), como se pode ver abaixo na Tabela 3 e na Figura 7: 

 

Tabela3 – Número e participação das micro e pequenas empresas por região no Brasil em 2013 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 

 

Figura 6 – Distribuição das micro e pequenas empresas por região no Brasil em 2013 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 

SETOR Total de MPE Participação (%)
% do Total de 

MPE do Brasil

Indústria 701.405 98,2 10,6

Construção 327.962 98,7 4,9

Comércio 3.128.210 99,3 47,2

Serviços 2.472.302 98,8 37,3

TOTAL 6.629.879 99,0 100,0

REGIÃO Total de MPE Participação (%)
% do Total de 

MPE do Brasil

Norte 245.462 98,6 3,7

Nordeste 1.029.511 98,9 15,5

Sudeste 3.356.427 98,9 50,6

Sul 1.490.906 99,2 22,5

Centro-Oeste 507.573 99,0 7,7

TOTAL 6.629.879 99,0 100,0
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Na Figura 8, vê-se que no período entre 2002 e 2013, as micro e pequenas empresas 

foram responsáveis pela criação de cerca de 7,6 milhões de empregos com carteira assinada; 

assim, o total de postos de trabalho nessas organizações saltou de 9,5 milhões para 17,1 

milhões, o que representava, em 2013, 52,1% do total de empregos formais do setor privado 

no Brasil (SEBRAE, 2014), conforme apresenta a Tabela 4. 

 

Figura 7 – Postos de trabalho nas micro e pequenas empresas no Brasil entre 2002 e 2013 (em milhões) 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 

 

Tabela4 – Distribuição e postos de trabalho nas micro e pequenas empresas por setor no estado de Minas Gerais 

em 2013 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 

2.5.2 As Micro e Pequenas Empresas em Minas Gerais 

Como pode se ver nas Tabelas 5 e 6 a seguir, no ano de 2013, havia em Minas Gerais 

mais de 700 mil micro e pequenas empresas, responsáveis por mais de 1,8 milhão de 

empregos no estado, o que corresponde a 99,1% do total de empresas privadas e 56,2% dos 

postos de trabalho do setor privado. O estado ocupava o segundo lugar no Brasil em número 

dessas organizações, ficando atrás apenas de São Paulo. A distribuição dos pequenos 

empreendimentos por setor no estado é muito próxima à que ocorre no cenário nacional 

(SEBRAE, 2014). 
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Tabela5 – Distribuição e postos de trabalho nas micro e pequenas empresas por setor no estado de Minas Gerais 

em 2013 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 

 

Tabela6 – Distribuição e postos de trabalho por porte das empresas no estado de Minas Gerais em 2013 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2014 

2.5.3 O Planejamento Estratégico nas Micro e Pequenas Empresas 

Apesar da evidente e relevante contribuição das micro e pequenas empresas para o 

progresso de várias cidades, regiões e países ao redor do mundo, muitos são os dilemas 

enfrentados por essas organizações na luta para se desenvolverem e se consolidarem no 

mercado. De maneira geral, pode-se dizer que as próprias características dos pequenos 

empreendimentos, como o capital limitado e a falta de pessoal qualificado, associadas a 

condições enfrentadas especialmente por eles, como a falta de apoio institucional e a 

regulamentação excessiva, contribuem de forma decisiva para que sejam mais vulneráveis 

perante as adversidades do ambiente (HAASE, 2010 apud MISUNAGA; MIYATAKE; 

FILIPPIN, 2012; SOUZA; QUALHARINI, 2007). 

Durante muito tempo, acreditou-se que os pequenos negócios deveriam utilizar, em 

menor escala, os mesmos princípios administrativos utilizados pelas grandes empresas. No 

entanto, com o passar do tempo, o crescimento dessas organizações em número e importância 

evidenciou que suas particularidades e especificidades exigiam um processo diferenciado de 

gestão estratégica. Ficou claro que o desenvolvimento e a aplicação de um planejamento 

estratégico nas empresas de menor porte deveriam considerar suas características básicas, 

tanto comportamentais quanto estruturais. Torna-se importante, então, analisar, primeiramente, 

de que forma tais características dificultam o processo para buscar reduzir, ou até mesmo 

eliminar tais obstáculos, de modo que os micro e pequenos empreendedores possam desfrutar 

SETOR Total de MPE
% do Total de 

MPE em MG

Postos de 

Trabalho

% do Total dos 

Postos de 

Indústria 85.080 11,5 405.005 21,7

Construção 36.866 5,0 152.103 8,1

Comércio 350.061 47,4 750.045 40,1

Serviços 265.760 36,0 561.804 30,1

TOTAL 737.767 100,0 1.868.957 100,0

PORTE
Total de 

Empresas
Participação (%)

Postos de 

Trabalho

% dos Postos de 

Trabalho

MPE 737.767 99,1 1.868.957 56,2

MGE 6.517 0,9 1.455.714 43,8

TOTAL 744.284 100,0 3.324.671 100,0
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das vantagens que a ferramenta agrega à gestão do negócio (LEONE, 1999 apud. TERENCE; 

FILHO, 2007; TERENCE; FILHO, 2001). 

O primeiro fator a ser considerado neste universo das empresas menores é a 

limitação de capital, restrição essa que acarreta uma série de outros entraves, como a falta de 

pessoal qualificado, a falta de sistemas eficazes de controle, dificuldade em obter informações 

precisas, acesso limitado à tecnologia e a necessidade de resultados imediatos. Por isso, o 

exercício de análise e direcionamento estratégico de ações deve receber muita atenção por 

parte dos gestores, assim como o desenvolvimento de um planejamento financeiro apropriado, 

uma vez que os recursos devem ser otimizados em sua alocação, aplicados principalmente nos 

fatores críticos de sucesso (SOUZA; QUALHARINI, 2007; TERENCE; FILHO, 2001). 

Outro ponto importante a ser destacado é a falta de conscientização dos gestores dos 

pequenos negócios da importância de se planejar estrategicamente as ações da empresa. 

Muitas vezes, o planejamento estratégico é considerado uma questão demasiadamente técnica 

que apresenta poucos resultados práticos e que exige muito tempo para se realizar e colocar 

em prática (COELHO; SOUZA, 1999 apud TERENCE; FILHO, 2007). 

O caráter de informalidade que existe em grande parte dessas organizações também 

contribui negativamente em sua administração. Pelo fato da estrutura organizacional ser 

consideravelmente simples, os administradores dos pequenos negócios muitas vezes não estão 

aptos a assimilar técnicas e métodos científicos como formas decisivas de gestão. Isso ocorre 

com maior frequência em empreendimentos com características de modelos familiares, onde 

muitas vezes os cargos tendem a ser ocupadas pelos parentes dos donos da empresa (SOUZA; 

QUALHARINI, 2007). 

Outra característica marcante das pequenas empresas que as diferenciam das de 

maior porte e que tem influência direta em sua gestão é o fato de que a tomada de decisões 

está altamente centralizada na figura dos proprietários, que são, na maioria dos casos, quem 

administra o negócio. Assim, todo o funcionamento e a estrutura da organização se tornam 

uma verdadeira extensão da personalidade de seus donos, refletindo seus valores e suas 

convicções. Se, por um lado, a centralização gera rapidez e flexibilidade no processo 

decisório, por outro, cria uma grande dificuldade em se considerar planos de longo prazo, uma 

vez que as atividades diárias consomem todo o tempo e energia dos proprietários, que acabam 

conduzindo o processo de tomada de decisão de forma empírica, baseando-se apenas em sua 

própria experiência. Outro fator diretamente atrelado à centralização da tomada de decisões é 

a dificuldade dos pequenos gestores em ouvir críticas e receber opiniões, principalmente 

quando estas partem dos funcionários. Para a adoção de uma administração estratégica, é de 
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grande importância que eles estejam abertos a análises e sugestões. É necessário que 

adquiram o hábito de fazer perguntas e procurar informações sobre o seu ambiente de 

negócios, tanto dentro quanto fora da empresa. (SOUZA; QUALHARINI, 2007; TERENCE; 

FILHO, 2001). 

É importante ressaltar que, para as empresas menores, mais relevante do que a 

estratégia em si ou a ordem de realização das atividades no desenvolvimento do planejamento 

estratégico, é a fase de conscientização e engajamento do(s) proprietário(s) no processo de 

gestão estratégica, além do envolvimento e da interação de todos os funcionários, que têm 

grande influência na implementação do plano estratégico (TERENCE; FILHO, 2007). 

É preciso destacar também que as características expostas acima podem variar de 

uma empresa para outra, em função de uma série de fatores. Porém, os aspectos aqui 

levantados são aqueles que exercem maior influência em relação ao planejamento estratégico 

nas micro e pequenas empresas, de acordo com a literatura pesquisada a cerca do assunto.  
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3. DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO NA EMPRESA 

3.1 DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA 

Como foi dito no capítulo 1, o objetivo do presente trabalho é, a partir da revisão 

bibliográfica e das características da empresa, desenvolver um modelo de planejamento 

estratégico adaptado a sua realidade. 

A metodologia proposta teve como principais bases os modelos genéricos de 

planejamento estratégico propostos por Stoner e Freeman (1999) e por Barney e Hesterly 

(2011), e os modelos específicos para micro e pequenas empresas desenvolvidos por Terence 

e Filho (2007) e por Henning, Danilevicz e Dutra (2012), por considerá-los mais simples, 

abrangentes e de fácil adaptação. 

Primeiramente, dividiu-se o processo em etapas a fim de organizar e facilitar sua 

aplicação. Cada etapa corresponde a uma reunião presencial com os proprietários da empresa. 

Ao final de cada encontro, define-se a data e o que será tratado na próxima reunião. 

3.1.1 Etapa 1 

No primeiro encontro, busca-se inicialmente nivelar o conhecimento dos 

proprietários gestores a cerca do planejamento estratégico, e conscientizá-los dos potenciais 

benefícios de sua aplicação para a empresa, a fim de prepará-los para o desenvolvimento do 

processo. Explica-se o que é planejamento, o que é estratégia, quais as estratégias genéricas e 

quais as principais etapas do processo, enfatizando-se a importância das fases de análise do 

ambiente (tanto externo quanto interno). Nesse momento, é necessário que os micro 

empreendedores exponham suas eventuais dúvidas para que estas possam ser esclarecidas. 

Em seguida, dá-se início ao processo propriamente dito, levantando-se uma série de 

questionamentos cujo intuito é promover uma reflexão a cerca de conceitos chave para o 

processo. Essa parte inicial é de suma importância, uma vez que os conceitos aqui definidos 

servirão de alicerce para o desenvolvimento das etapas posteriores: 

 Qual é o nosso negócio? 

 Qual é a nossa missão (a razão de ser da empresa)? 

 Qual é a nossa visão (aonde desejamos chegar)? 

 Que valores norteiam a nossa cultura organizacional? 
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Num terceiro momento, ainda no primeiro encontro, a ideia é, novamente a partir de 

uma série de questionamentos, identificar a estratégia atual da empresa. Mesmo que esta não 

esteja definida claramente, deve-se analisar: 

 Quem são os nossos clientes e o que eles necessitam? 

 Qual é o nosso diferencial em relação à concorrência? 

 Qual é a imagem da nossa empresa? 

É fundamental que as respostas a todas estas perguntas sejam assimiladas e 

compreendidas, não só pelos donos do negócio, mas também por todos os funcionários. É 

preciso que todos estejam cientes de qual é o negócio da empresa, qual é sua missão, o que ela 

aspira ser no longo prazo, que valores seus dirigentes prezam, a quem ela busca atender, o que 

a diferencia da concorrência e que imagem ela deseja estabelecer ou desenvolver. 

É essencial que a definição da visão seja realista e alcançável. Caso contrário, pode 

não gerar motivação e não obter aderência dos colaboradores. 

3.1.2 Etapa 2 

No segundo encontro, devem ser realizadas a análise externa, a análise interna e a 

identificação de oportunidades e ameaças. 

Primeiramente, devem ser analisados os aspectos do ambiente externo que têm 

influência indireta sobre o desempenho da empresa, como os cenários tecnológico, político, 

econômico e sociocultural. Por exemplo, do ponto de vista político-econômico, pode-se 

avaliar como a atual crise somada à instabilidade política no país impacta no resultado do 

negócio. 

O segundo passo desta etapa é a análise dos aspectos do ambiente que influenciam 

diretamente o desempenho da empresa. Conforme dito anteriormente, o método mais popular 

de análise desses fatores é o modelo proposto por Porter (2004), chamado de estrutura de 

cinco forças, no qual são considerados a ameaça de novos entrantes (possibilidade de novos 

concorrentes num futuro próximo), a concorrência (quantidade, porte, participação de 

mercado, qualidade), a ameaça de produtos substitutos, o relacionamento com os clientes 

(quantidade, porte, perfil) e o relacionamento com os fornecedores (quantidade, porte, 

qualidade do produto fornecido). 

De acordo com Terence e Filho (2007), a análise do ambiente externo é uma das 

partes mais complicadas de se realizar em uma micro empresa, uma vez que as fontes de 

informações precisas são menos acessíveis. Grande parte da base de dados obtida tende a vir 

do conhecimento e da experiência dos próprios donos. Sendo assim, é muito importante que 
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os proprietários estejam sempre atentos a toda e qualquer informação que se faça disponível, 

seja através dos meios de comunicação, seja pelo contato direto com os clientes, com os 

colaboradores, com os fornecedores e até mesmo com os concorrentes. 

Em seguida, a realização da análise interna visa analisar os recursos e as capacidades 

da empresa, identificando seus pontos fortes e fracos. É importante avaliar o que confere ao 

negócio vantagem sobre seus concorrentes diretos e o que lhe coloca em desvantagem. 

Feitas a análise do ambiente externo e a análise do ambiente interno, é o momento de 

se avaliar as possibilidades externas. Deve-se levar em conta uma previsão para os próximos 

anos de cada um dos fatores externos que têm influência no resultado do negócio e dividi-los 

em oportunidades (situações que possam ser aproveitadas para se maximizar o desempenho 

da empresa) e ameaças (situações que possam comprometer o desempenho da empresa). Feito 

isso, é apresentada então a matriz SWOT, contendo as informações relativas às forças e 

fraquezas da empresa e às oportunidades e ameaças consideradas anteriormente. Essa 

ferramenta é ideal para se trabalhar em micro e pequenas empresas, pois permite que se 

enxergue de forma clara e objetiva todos esses pontos. 

3.1.3 Etapa 3 

A terceira etapa do processo consiste em, a partir das análises realizadas 

anteriormente, formular os objetivos de longo prazo e definir o melhor conjunto de ações para 

alcançá-los. 

Optou-se por realizar a formulação dos objetivos estratégicos após as análises dos 

ambientes externo e interno, como feito por Terence e Filho (2007) e Henning, Danilevicz e 

Dutra (2012), contrariando assim o proposto por Stoner e Freeman (1999) e por Barney e 

Hesterly (2011), por entender que, em uma empresa de menor porte, as variações do mercado 

têm influência significativamente maior do que nas grandes organizações. Sendo assim, é 

preciso que se entenda primeiro o ambiente no qual o negócio está inserido, quais as suas 

capacidades e quais as suas limitações, para que sejam definidos objetivos e metas realistas e 

alcançáveis, que compreendam a missão e a visão da empresa. 

A estratégia deve ser definida com base em tudo que foi levantado até o momento. 

Como dito anteriormente no capítulo 2, segundo Stoner e Freeman (1999), deve ser traçada 

uma estratégia que permita à empresa explorar uma vantagem competitiva em relação a seus 

concorrentes e neutralizar ao máximo seus pontos fracos, ao mesmo tempo em que aponte 

para a concretização das metas e dos objetivos. Vale ressaltar que, antes da elaboração da 

estratégia, as etapas anteriores devem ser minuciosamente analisadas. 
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3.1.4 Etapa 4 

Por último, é importante que os objetivos e a estratégia sejam conhecidos não só 

pelos proprietários, mas por toda a equipe. Assim, após a definição dos objetivos e da 

estratégia, deve-se realizar uma reunião com todos os funcionários, a fim de comunicar à 

equipe o que foi decido nas etapas anteriores, ressaltando a importância do engajamento de 

cada um, visto que todos são responsáveis pela operacionalização daquilo que foi planejado. 

Uma estratégia que não for abraçada por todos os colaboradores dificilmente será bem 

sucedida em sua implementação. 

O Quadro 6 recapitula a metodologia proposta: 

METODOLOGIA PROPOSTA 

Etapa Principais pontos 

 
 

1 

 Apresentação do planejamento estratégico e conscientização a respeito de sua 

importância 

 Definição de conceitos chave (missão, visão e valores) 

 Identificação da estratégia vigente 

 

2 
 Análise do ambiente externo 

 Análise do ambiente interno (análise de recursos) 

 Matriz SWOT 

3  Formulação de objetivos, metas e ações 

4  Apresentação dos objetivos, metas e ações aos colaboradores 
Quadro 6 – Metodologia proposta 

Fonte: Elaborado pelo autor 

É recomendável que se tenha sempre um checklist com os pontos a serem tratados 

em cada encontro, e que se recapitule o que foi debatido e o que ficou definido nas reuniões 

anteriores. 

Vale ressaltar também que, por conta da limitação de tempo, as fases de 

implementação da estratégia e de controle do progresso não são realizadas neste trabalho, uma 

vez que exigem o acompanhamento por um período maior. 

É importante destacar ainda que não existe uma única maneira ou uma forma correta 

de se conduzir o processo. Ao se avaliar as propostas de diferentes autores, constata-se que a 

sequência das atividades desenvolvidas e a abordagem variam de acordo com o autor e com a 

empresa para a qual é elaborado. O modelo aqui proposto se baseia nos autores supracitados e 

nas características da empresa foco do trabalho. 
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3.2 DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 

O desenvolvimento do processo em que se aplicou a metodologia desenvolvida foi 

realizado ao longo de três meses, do início de agosto ao início de novembro de 2015. 

O espaço físico da empresa divide-se basicamente em dois andares. No primeiro, está 

a piscina, onde são ministradas aulas de natação e hidroginástica. No segundo piso, fica a sala 

de musculação e o espaço para as aulas de diversas modalidades de ginástica. 

Atualmente, quase toda a gestão da empresa concentra-se em uma das proprietárias, 

não existindo um planejamento estratégico formalizado. Ela é responsável por toda a parte 

gerencial e comercial do negócio. Os outros dois proprietários contribuem ministrando aulas 

de ginástica e realizando avaliações físicas dos alunos. A empresa conta ainda com uma 

contadora terceirizada para auxiliá-la na realização dos balanços financeiros. 

3.2.1 Etapa 1 

Na primeira reunião, a princípio foi constatado que o conhecimento dos proprietários 

a cerca do planejamento estratégico era vago. Assim, conforme planejado, foram apresentados 

os conceitos de planejamento, de estratégia e de planejamento estratégico, e foram explicadas 

as estratégias genéricas e as etapas do processo. 

Dando início então ao processo propriamente dito, o primeiro passo foi a definição 

do negócio da empresa. Segundo os proprietários, o negócio da empresa é saúde e bem estar. 

Seguindo o trabalho, constatou-se que a empresa já apresentava definidas sua missão 

e sua visão: 

 Missão: Oferecer orientação em atividades físicas de acordo com as evidências 

científicas mais recentes, garantindo a segurança dos clientes e proporcionando 

um ambiente acolhedor e saudável para o desenvolvimento das atividades e 

atendendo às necessidades individuais. 

 Visão: Ser a referência em atividades físicas no setor de academias de ginástica, 

promovendo o aprimoramento constante de seus colaboradores e implantando as 

mais modernas técnicas de orientação ou desenvolvimento de atividades físicas. 

O questionamento levantado ao se ler a declaração da visão foi: em que cenário a 

empresa almeja ser referência? Regional? Nacional? Haja vista o porte da empresa, considera-

se realista dizer que ela almeja ser referência no cenário regional. 
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Por fim, a empresa definiu seus valores: ética, profissionalismo, excelência no 

atendimento (humanização), capacitação profissional e preocupação com a segurança e a 

satisfação do aluno. 

Em seguida, verificou-se que a empresa não apresentava uma estratégia formalmente 

definida. Assim, foram realizados os questionamentos definidos anteriormente e, a partir 

deles, pôde-se entender melhor como é atuação da empresa do ponto de vista estratégico. 

Inicialmente, identificou-se que a academia oferece atividades para pessoas de todas 

as idades, desde natação para recém-nascidos até aulas de hidroginástica e alongamento, 

atividades estas que atendem principalmente às pessoas mais idosas. Sendo assim, é possível 

dizer que o público-alvo compreende todas as pessoas que queiram se exercitar de alguma 

forma e que tenham condições financeiras de arcar com os preços praticados pela empresa. 

O oferecimento de atividades que atendam o público idoso pode ser apontado como 

um diferencial, uma vez que poucos concorrentes (nenhum quando considerados os mais 

próximos) oferecem, ao mesmo tempo, aulas de alongamento e hidroginástica. 

Outro grande diferencial competitivo está no tratamento dado aos alunos. A 

qualidade no atendimento é continuamente reforçada com todos os funcionários. 

Ao se identificar os clientes, buscando-se descobrir o que eles necessitam e quais os 

diferenciais competitivos da empresa, ou seja, o que os faz procurar esta academia para se 

exercitarem detrimento de outras, chegou-se à conclusão de que, para a grande maioria deles, 

o ambiente agradável, o atendimento diferenciado e a qualidade dos professores são o que a 

diferencia dos concorrentes. A imagem da empresa formada na cabeça dos clientes baseia-se 

principalmente nesses três fatores. 

Alguns clientes e não clientes apontam, porém, que o preço praticado pela empresa é 

alto se comparado a muitos de seus concorrentes. Os três aspectos citados no parágrafo 

anterior são utilizados pelos proprietários para justificar os valores cobrados. O fato de a 

academia se localizar em um bairro considerado nobre permite que ela trabalhe com essa 

política de preços. Grande parte dos alunos atualmente matriculados reside na região. 

De posse de todas essas informações, é possível dizer que a empresa atua, segundo as 

estratégias genéricas de Porter (2004), com o foco na diferenciação dos serviços prestados, ao 

mesmo tempo em que tem no público idoso um importante alvo estratégico, o que permite 

classificar a estratégia adotada também como uma estratégia de enfoque. 
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3.2.2 Etapa 2 

2.3.1.1 Análise do Ambiente Externo Indireto 

Na segunda reunião, inicialmente foram identificados fatores externos que podem 

impactar indiretamente o desempenho da empresa. 

No aspecto sociocultural, nota-se que, ao longo das últimas décadas, cada vez mais 

as pessoas têm se conscientizado dos benefícios da atividade física: prevenção de doenças 

como hipertensão e diabetes, bem estar, condicionamento físico e qualidade de vida, dentre 

outros. A mídia tem desempenhado um papel fundamental nesse aspecto, uma vez que 

constantemente são realizadas campanhas publicitárias e são exibidas reportagens que 

ressaltam tais vantagens, reforçando a importância da prática de atividade física para a saúde. 

Associado a isso, o aumento da expectativa de vida da população é outro fator que 

influencia positivamente o ramo das academias em geral. O número de pessoas idosas que, 

conscientes dos benefícios da atividade física procuram uma academia para se exercitar, tem 

aumentado consideravelmente nos últimos anos. 

Outro ponto ligado à questão sociocultural que pode gerar impactos positivos para o 

setor é a proximidade dos jogos olímpicos a se realizarem no Brasil no ano de 2016. Com 

isso, cada vez mais os esportes se fazem presentes na mídia, o que pode incentivar as pessoas 

a praticarem atividade física. 

O fator econômico tem também uma influência considerável no desempenho do setor 

em geral. O aumento na renda do brasileiro ao longo dos últimos anos fez com que ele se 

permitisse investir mais em saúde e bem estar, fazendo a demanda pelas academias de 

ginástica aumentar vertiginosamente. Para a maioria das pessoas, porém, a despesa com 

atividade física é considerada um gasto supérfluo. Sendo assim, em um momento de crise 

como o que o país está vivendo, a demanda tende a cair. Associado a isso, está o fato de que 

se pode praticar atividade física sem necessariamente estar vinculado a uma academia. Por 

exemplo, pode-se caminhar ou pedalar em locais públicos gratuitamente. Apesar disso, não se 

verificou uma queda significativa no número de alunos no último ano. O que pode explicar 

isso é o perfil dos clientes (em geral pessoas com renda mais alta), associado à qualidade do 

atendimento e ao tratamento para com os alunos, que acabam por fidelizá-los. 

2.3.1.2 Análise do Ambiente Externo Direto 

Posteriormente, foram analisadas as cinco forças de Porter. 
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A primeira a ser avaliada foi a ameaça de novos entrantes. Este é um fator que, 

apesar de atenuado pelo momento de crise que o país atravessa atualmente, ainda representa 

uma grande ameaça, visto que a demanda na região não caiu de maneira considerável. Sendo 

assim, o alto custo com equipamentos e com a locação e a adaptação do imóvel pode ser 

considerado menor do que a expectativa de retorno financeiro, não sendo capaz assim de 

impedir que novas empresas ingressem no mercado. Uma tendência recente que ameaça 

fortemente as empresas do ramo é a de grandes redes nacionais e internacionais de academias, 

que começaram recentemente a instalar franquias na cidade. Com uma proposta diferente 

daquilo que é praticado pela empresa foco do trabalho, muitas dessas redes funcionam com 

um número reduzido de professores e/ou estagiários, disponibilizando principalmente o 

espaço, os equipamentos e os aparelhos. Isso permite que elas operem com custo reduzido, 

conquistando um diferencial de menor preço para o cliente. Para muitas pessoas, porém, vale 

a pena abrir mão do menor preço em prol da saúde e da segurança, como é o caso de grande 

parte dos clientes atuais da empresa. 

A segunda força analisada foi a rivalidade entre os concorrentes. Pode-se dizer que o 

setor é altamente competitivo e segmentado, marcado pela forte concorrência. As empresas de 

maior destaque na cidade são as mais antigas, já consolidadas há mais tempo no cenário 

regional. Nenhuma delas, porém, possui uma parcela de mercado significativamente maior 

que as outras. 

Como terceira força, tem-se a ameaça dos produtos substitutos. No caso das 

academias de ginástica, os produtos substitutos compreendem toda e qualquer atividade física 

que não é oferecida pela empresa, desde sessões de pilates e de hidroterapia, até atividades 

praticadas sem custo algum, como a caminhada. Novamente, o perfil dos alunos e a busca 

pela fidelização dos clientes se fazem importantes para evitar a perda de mercado. 

A quarta força considerada foi o poder de barganha dos clientes. De forma geral, os 

clientes têm, isoladamente, pouca força de negociação perante a empresa, uma vez que os 

preços são tabelados e cobrados igualmente de todos. Porém, ao consideramos os clientes de 

forma geral, o custo mais elevado em comparação com a concorrência faz com que eles sejam 

mais exigentes, fato esse que, associado ao baixo custo de mudança, obriga a empresa a 

oferecer sempre o melhor possível a fim de não perder alunos. 

A quinta força analisada foi o poder de barganha dos fornecedores. Há cinco 

categorias principais de fornecedores com maior impacto no negócio: os de aparelhos de 

musculação, os de equipamentos de musculação, os de materiais para atividades na piscina, os 

de produtos químicos para o tratamento da água da piscina e a mão de obra qualificada. Os 
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fornecedores de aparelhos de musculação geralmente são poderosos em relação à empresa, 

contudo, o mercado para tal é bastante diversificado, permitindo assim que se pesquise e se 

negocie sempre um melhor preço. Os fornecedores de equipamentos para musculação e 

materiais para atividades na piscina são numerosos e, geralmente, empresas de menor porte. 

Nos três casos, os custos de mudança para a empresa é praticamente inexistente. O fornecedor 

que apresenta maior poder de barganha é o de produtos químicos para o tratamento da água, 

uma vez que os produtos são muito específicos, apresentam custo elevado, e o mercado é 

altamente centralizado. Na cidade, há apenas uma empresa que oferece todos os itens 

necessários, o que eleva consideravelmente os custos de mudança e, consequentemente, o 

poder de negociação deste fornecedor. A mão de obra qualificada, representada pelos 

profissionais da área de educação física, também pode ser encarada como uma ameaça, uma 

vez que, segundo os proprietários, é cada vez mais difícil encontrar mão de obra que atenda a 

suas expectativas. 

2.3.1.3 Análise do Ambiente Interno (Análise de Recursos) 

Ainda no segundo encontro, foram analisados os recursos da empresa, dividindo-os 

em forças e fraquezas. 

Como principal ponto forte, a empresa tem a qualidade no atendimento e o 

tratamento para com os alunos, gerando assim um ambiente extremamente agradável, que é 

reconhecido pelos clientes, conforme mencionado previamente na etapa 1. Quase não se 

verifica inadimplência. Entende-se que esses fatores, associados ao perfil do cliente, podem 

ser apontados como os principais motivos para isso. 

A localização também pode ser considerada uma vantagem, dado que a empresa se 

localiza em um bairro de predominância da classe média alta, onde residem muitas pessoas 

idosas. Considerando que a empresa atua com foco em diferenciação e um dos principais 

públicos alvo do negócio são as pessoas de mais idade, pode-se dizer que a empresa tem na 

localização um ponto forte. 

Outro ponto importante que gera uma vantagem considerável em relação a muitos 

dos concorrentes é o fato de os proprietários serem donos do imóvel. Muitas outras academias 

da região têm altos gastos com aluguel, o que consome uma parte considerável do seu 

faturamento. Com isso, a empresa vislumbra também a possibilidade de, no futuro, realizar as 

reformas que julgar necessárias. 

Um fator que também pode ser apontado como um ponto forte é a identificação dos 

professores com a empresa. A principal razão disso é o fato de que dificilmente são 
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contratados profissionais já formados. Os donos procuram contratar estagiários e, a partir da 

sua identificação com os valores da empresa, empregá-los efetivamente como professores 

assim que estes se formam. Atualmente, com exceção de um profissional, tanto na área de 

musculação e ginástica quanto na área de natação e hidroginástica, todos os outros professores 

iniciaram suas atividades na empresa ainda como estagiários. Com isso, verifica-se uma 

rotatividade muito baixa de pessoal, o que é muito vantajoso para a empresa, haja vista a 

dificuldade anteriormente citada em se encontrar mão de obra que atenda às expectativas dos 

donos da empresa. 

Outro ponto forte em relação à concorrência é o fato de que a empresa oferece, ao 

mesmo tempo, atividades na piscina (natação e hidroginástica) e aulas de ginástica e 

musculação. Observa-se que muitas das academias da região são, em geral, especializadas em 

uma das modalidades (ou em atividades na água, ou na parte de ginástica e musculação). 

Mesmo as que oferecem atividades diferentes, como pilates e hidroterapia, geralmente não 

conjugam a oferta de mais modalidades como a empresa em questão. Isso pode ser apontado 

como ponto forte porque atrai os clientes que desejarem praticar, por exemplo, natação e 

musculação, não necessitando vincular-se a duas academias diferentes. 

O primeiro ponto fraco observado é o baixo número de aparelhos em relação ao 

número de alunos. Os equipamentos de musculação são novos, modernos e extremamente 

seguros, apresentando totais condições de uso, porém, alguns deles têm demanda muito 

intensa por parte dos praticantes da atividade, o que acaba por gerar um grande tempo de 

espera para sua utilização nos horários de maior movimento. Uma possível solução para isso 

seria a aquisição de mais aparelhos, a partir da identificação daqueles que são mais 

requisitados. 

Isto esbarra, porém, em outro ponto fraco do negócio, que é o espaço limitado para a 

área de musculação e ginástica. Nota-se que na empresa em questão essa área é pequena se 

comparada a outras academias da região. Em alguns horários de aulas, o espaço destinado 

para ginástica não comporta de maneira adequada todos os alunos. 

O espaço limitado implica ainda em outro ponto fraco, que é a falta de uma divisão 

entre a sala de musculação e a área onde são ministradas as aulas de ginástica. Pode-se dizer 

que alguns alunos chegam a evitar participar de determinadas aulas quando a sala de 

musculação está cheia, por se sentirem constrangidos. 

A empresa não oferece sessões de pilates e de hidroterapia, o que pode ser 

considerado também um ponto fraco, visto que a procura por tais atividades vem crescendo 

ultimamente. O não oferecimento de sessões de pilates tem relação direta com a limitação do 
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espaço físico, uma vez que para sua realização, são necessários aparelhos específicos e uma 

área exclusiva para tal. 

O último ponto fraco identificado é a falta de um local para os clientes estacionarem 

seus carros. Nos horários de pico de movimento, estes têm dificuldade em encontrar vagas e, 

muitas vezes, só as encontram distante da academia. Quanto a esse problema, os proprietários 

têm o desejo de construir uma área para garagem próxima à empresa. O problema é que, para 

isso, será necessário investir uma grande quantia de capital na compra de um imóvel nas 

redondezas e mais ainda na construção do espaço em si. Outra possibilidade é formar uma 

parceria com algum estacionamento. O problema é que não há, por enquanto, nenhum 

suficientemente perto da empresa. 

Para finalizar a segunda reunião, os pontos apontados foram recapitulados e, a partir 

deles, foi montada a matriz SWOT. Dividiu-se o que foi avaliado na análise do ambiente 

externo em oportunidades e ameaças, e os recursos da empresa em pontos fortes e fracos, 

como pode se ver no Quadro 7. Em seguida, a matriz SWOT conjugada traz as combinações 

dos fatores externos com os fatores internos. Os “X” maiúsculos representam as combinações 

de maior impacto na empresa, e os “x” minúsculos representam aquelas de menor impacto, 

como mostra o Quadro 8: 

 

 

 

 

 
 

FATORES 

INTERNOS 

 

 

 

Forças 

 Qualidade no atendimento e no tratamento para com os 

alunos 

 Atividades voltadas para o público idoso 

 Localização 

 Imóvel próprio 

 Professores formados na empresa – baixa rotatividade 

 Oferecimento de musculação e ginástica + atividades na 

piscina 

 
 

Fraquezas 

 Poucos aparelhos 

 Espaço limitado para musculação e ginástica – falta de 

divisão entre as duas áreas 

 Não oferecimento de sessões de pilates e hidroterapia 

 Falta de local próximo para estacionar 

 

 

 

 

FATORES 

EXTERNOS 

 

 

Oportunidades 

 Conscientização da população sobre os benefícios da 

atividade física 

 Aumento da expectativa de vida 

 Proximidade dos jogos olímpicos no Brasil 

 Aumento da renda da população 

 

 
 

Ameaças 

 Crise econômica 

 Possibilidade de se realizar atividades gratuitamente fora 

das academias 

 Estabelecimento de redes franqueadas de academias 

 Rivalidade acirrada no setor 

 Dificuldade em se encontrar mão de obra 
Quadro 7 – Matriz SWOT 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Quadro8 – Matriz SWOT Conjugada 

Fonte: Elaborado pelo autor 

  

Qualidade no atendimento e no tratamento 

para com os alunos
x x X x X X

Atividades voltadas para o público idoso X

Localização X x x

Imóvel próprio X x x

Professores formados na empresa X

Oferecimento de musculação e ginástica + 

piscina
x x x X

Poucos aparelhos X X

Espaço limitado para musculação e 

ginástica
x x X X

Não oferecimento de sessões de pilates e 

hidroterapia
x x X

Falta de local próximo para estacionar x x x
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3.2.3 Etapa 3 

A terceira reunião teve como propósito a formulação de objetivos e metas 

estratégicas, e a definição do melhor conjunto de ações para alcançá-los. 

Objetivos Metas Ações 

Expandir o escopo 

de serviços 

 Oferecer novas modalidades 

(pilates e hidroterapia) até janeiro 

de 2021 

 Ter todos os professores 

capacitados em tais modalidades 

até dezembro de 2020 

 Financiar cursos, treinamentos e capacitações 

para os professores 

 Estimular os professores a se especializarem 

em diferentes modalidades 

 Manter professores sempre informados a 

cerca de novos cursos e capacitações 

disponíveis 

Expandir o espaço 

físico 

 Aumentar e separar as áreas de 

musculação e ginástica até 

dezembro de 2018 

 Criar espaço para oferecimento 

de sessões de pilates e de 

hidroterapia até dezembro de 

2020 

 Pesquisar imóveis próximos à empresa para 

adquirir e construir 

 Adquirir mais aparelhos de musculação 

 Construir uma sala separada das demais 

específica para pilates 

 Adquirir aparelhos de pilates 

 Construir outra piscina menor específica para 

hidroterapia 

Conseguir 

estacionamento 

próximo 

 Ter um estacionamento próximo 

para os clientes (fora do escopo 

de tempo) 

 Pesquisar imóveis próximos à empresa para 

adquirir e construir 

 Desenvolver parcerias com possíveis 

estacionamentos que surjam numa área 

próxima 

Quadro 9 – Objetivos, metas e ações 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para o último objetivo, não foi definido um horizonte de tempo, por entender que a 

construção de um estacionamento é mais complexa, envolve mais fatores externos e necessita 

de uma quantidade muito grande de capital que, pelo menos nos próximos cinco anos 

(horizonte de tempo geralmente adotado na literatura para o planejamento estratégico), torna 

sua concretização inviável. 

3.2.4 Etapa 4 

Apesar de não estarem todos os funcionários presentes, em função do horário (alguns 

trabalham apenas na parte da tarde e/ou da noite na empresa), a grande maioria pôde 

comparecer à quarta reunião. Assim, foram apresentados os pontos que ficaram definidos nas 

reuniões anteriores. Primeiramente, foram exibidas a matriz SWOT e a matriz SWOT 

conjugada (Quadros 7 e 8 respectivamente) e, depois, o Quadro 9 contendo os objetivos, as 

metas e as ações a serem tomadas. Por último, foi reforçada a importância do engajamento de 

todos no sucesso das ações e no consequente alcance dos objetivos. 
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3.2.5 Dificuldades Encontradas ao longo do Processo 

Confirmando o que foi dito por Terence e Filho (2007), a fase de análise do ambiente 

externo se mostrou a etapa mais complicada e mais demorada de se realizar, principalmente a 

análise do ambiente externo indireto. A base de dados em relação aos fatores externos não é 

consistente. Grande parte das informações levantadas tem como única fonte o conhecimento e 

a experiência dos proprietários. 

Outra limitação verificada foi a dificuldade em se avaliar a concorrência e entendê-la 

como uma real ameaça ao negócio. Pelo fato de ser a mais antiga da região e pelo fato das 

concorrentes mais próximas não trabalharem com foco no público idoso, percebeu-se que 

estas são subestimadas na avaliação dos proprietários. 

Observou-se também uma grande dificuldade em se definir as metas estratégicas. 

Enquanto os objetivos foram facilmente definidos a partir da etapa de análise ambiental, 

transformá-los em algo mensurável e definir prazos realistas foi mais complicado. 

3.2.6 Pontos Positivos 

Na fase de análise do ambiente interno, pôde-se perceber que os pequenos gestores 

não apresentaram dificuldade em identificar os pontos fracos do negócio, contrariando o que 

foi apresentado nos trabalhos de Terence e Filho (2007) e de Henning, Danilevicz e Dutra 

(2012). Grande parte das limitações citadas foi levantada e reconhecida como pontos fracos 

pelos próprios donos. 

Outro ponto observado na empresa foi o controle financeiro que os proprietários têm. 

Ao contrário do relatado por Henning, Danilevicz e Dutra (2012), as contas individuais dos 

donos são separadas da conta da empresa. Ademais, os gastos são minuciosamente 

controlados, sendo todos anotados e registrados em planilhas eletrônicas utilizadas para tal. 

Por último, pode-se dizer que os proprietários se mostram abertos a críticas e 

sugestões dos funcionários, o que é reconhecido por estes. Isso é extremamente importante 

para a consolidação da gestão estratégica, pois, como dito anteriormente, cada colaborador é 

responsável pela operacionalização do que foi planejado. 
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4. CONCLUSÕES 

Ao final da realização deste trabalho, pode-se dizer que o objetivo principal foi 

alcançado. A metodologia foi estruturada com base no referencial teórico apresentado e o 

processo foi desenvolvido na empresa como planejado. O modelo se mostrou simples e ao 

mesmo tempo eficaz. 

Foram identificados o negócio, a missão e a visão da empresa, e foram definidos os 

valores tidos como importantes para os proprietários. Em seguida, foi feita uma análise 

ambiental e os pontos levantados foram empregados na confecção da matriz SWOT. A partir 

dessa etapa de análise, foram definidos objetivos e metas estratégicas, bem como foi 

estabelecido um conjunto de ações visando ao seu alcance. 

Um ponto fundamental que extrapolou a realização deste trabalho foi conseguir 

conscientizar os pequenos gestores da importância de se pensar estrategicamente as atividades 

da empresa e de se conduzir analiticamente o processo de tomada de decisões. Isso é essencial 

para que o processo de gestão estratégica na empresa não morra com o fim do trabalho. O 

sucesso da aplicação da ferramenta depende da continuidade que será dada ao processo. 

É necessário salientar que o processo de planejamento estratégico não garante, por si 

só, a opção pela melhor estratégia para a empresa. Na verdade, a prática busca fomentar o 

exercício constante de reflexão sobre pontos estratégicos da gestão, como a definição de 

conceitos chave para o negócio, a análise do ambiente externo, a análise para melhor alocação 

dos recursos, a identificação de oportunidades e ameaças, dentre outros. 

É importante destacar ainda que realizar um trabalho em uma única empresa não é 

conclusivo quanto à eficácia do modelo e das medidas propostas. Cada empresa apresenta 

suas particularidades e deve-se estudar um modelo que se adéque à realidade de cada uma. 

Por fim, conclui-se com o desenvolvimento deste trabalho que o planejamento 

estratégico não é uma ferramenta restrita às médias e grandes empresas, podendo ser 

desenvolvido também nos pequenos negócios. Cada empresa, porém, apresenta demandas e 

limitações diferentes, sendo necessário o entendimento de suas necessidades e o 

desenvolvimento de um modelo próprio para cada uma. 
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