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1. RESUMO 

 

O projeto aborda a elaboração de um Planejamento Estratégico (PE) com a 

aplicação da matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats – 

pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças), bem como a aplicação dos 

conceitos relacionados com as 5 Forças Competitivas de Michael Porter. A análise 

do ambiente interno e externo da organização alvo considera esta abordagem. As 

fases previstas para efetuar o Planejamento Estratégico compreendem: a) 

desenvolvimento da apresentação da empresa; b) análise ambiental interna e 

externa da organização com aplicação da Matriz SWOT e as 5 forças de Michael 

Porter; c) definição das estratégias gerais para a organização; d) estabelecimento 

das diretrizes organizacionais e Estratégias Específicas; e) Apresentação dos 

cenários futuros para a organização; f) elaboração das metas e planos de ação; g) 

ajustes e acompanhamento. Justifica-se porque permite ganho de tempo, 

simplicidade na execução e possibilita que os requisitos estabelecidos estejam 

sendo considerados no desenvolvimento dos trabalhos de planejamento para que a 

organização alcance o cenário desejável. 

 

Palavras chave: Administração. Planejamento Estratégico. Matriz SWOT. 5 Forças 

de Porter.  

 

2. INTRODUÇÃO  

 

Devido às mudanças ambientais, tecnológicas e a globalização os meios de 

comunicação e de divulgação se expandiram de forma a proporcionar uma 

disponibilidade maior e rápida das informações. Frequentes mudanças, nos cenários 

organizacionais, causadas pela velocidade destas informações fazem com que elas 

tenham de mudar as estratégias para continuar competitivas no mundo atual. 

Cada vez mais, aumenta a necessidade de fazer o planejamento estratégico 

como um indicativo do processo de gestão e apoio às tomadas de decisão, pois a 

visualização dos cenários, a formulação da visão, da missão, dos princípios e 

valores é o que leva a organização a definir seus objetivos de médio e de longo 

prazo e a atingi-los.  

A justificativa para o trabalho é o fato que a aplicação de métodos e técnicas 

modernas e bem estruturadas economiza tempo e garante uma abordagem 

sistêmica para a elaboração do Planejamento Estratégico nas organizações. Por 

outro lado, elas permitem tratar de modo adequado as diferenças e as 

complexidades que existem entre os sistemas organizacionais. 



 

3. OBJETIVOS 
 

O objetivo é a elaboração do Planejamento Estratégico, baseado na Matriz 

SWOT e nas 5 forças competitivas preconizadas por Michael Porter, em um caso 

real em uma faculdade de pequeno porte, situada em ambiente competitivo da 

capital paranaense. 

 

4. METODOLOGIA 

  

Seguindo o preconizado na metodologia científica, o trabalho está sendo 

desenvolvido como uma pesquisa aplicada. As fases previstas para efetuar o 

Planejamento Estratégico na organização alvo compreendem:  

a) Seleção e o estudo da bibliografia; 

b) Desenvolvimento da apresentação da organização;  

c) Aplicação da Matriz SWOT e as 5 Forças de Michael Porter na análise 

ambiental interna e externa da organização; 

d) Apresentação dos cenários futuros para a organização; 

e) Definição das estratégias gerais e especificas para a organização; 

f) Elaboração das metas / planos de ação; 

g) Ajustes e acompanhamento; 

h) Elaboração do relatório final do projeto. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

No caso específico, a metodologia para o Planejamento Estratégico está 

sendo aplicada em uma faculdade de pequeno porte e que atua no ambiente 

altamente competitivo na área educacional da capital paranaense. 

O projeto ocorre em paralelo com as ações e implementação do Projeto de 

Desenvolvimento Institucional realizado pelos mantenedores.  

Os acadêmicos e o orientador que compõe a equipe do projeto 

estabeleceram que é preciso efetuar a Análise Ambiental da Organização Alvo. 

Segundo RIBEIRO (2008), um dos pontos mais importante para a boa elaboração de 

um planejamento estratégico (PE), é fazer a análise do ambiental interno e externo 

da empresa. Em primeiro momento identificar em qual contexto a organização se 

encontra e no segundo momento verificar os apontamentos de riscos e as 

oportunidades atuais e de longo prazo, que possam servir de indicativo para tomada 

de decisão e atingir seus objetivos.  



A análise ambiental se divide em três níveis: a análise interna que deve 

aplicar a Matriz SWOT (Strengths, Weaknesses; a análise externa que também 

aplica a mesma Matriz SWOT; e a análise operacional, onde se pode utilizar a 

análise estrutural da indústria e /ou análise das 5 forças competitivas preconizadas 

por Michael Porter, ou seja, a rivalidade entre concorrentes, o poder de negociação 

dos fornecedores, o poder de negociação dos clientes, a ameaça de entrada de 

novos concorrentes e a ameaça do produto ou serviços substitutos.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

Os resultados preliminares do projeto até o momento incluem: a) identificada 

e estudada a bibliografia pertinente; b) escolhida a faculdade alvo do projeto e 

efetuadas as reuniões com a administração; c) desenvolvida a apresentação da 

organização; d) elaborados e aplicados os questionários para levantamento de 

dados; e) aplicação da Matriz SWOT e das 5 Forças de Porter na análise ambiental 

interna e externa; f) estão sendo desenvolvidos os cenários aceitáveis e definidas as 

estratégias gerais e específicas para a organização. O término previsto para o 

projeto é dezembro de 2014. 
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