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1. RESUMO 

 Devido a competitividade em alta as empresas precisam estar sempre à 

frente de seus concorrentes, conhecer os ambientes interno e externo para que 

possam determinar estratégias eficazes. O artigo propõe ao leitor amplo 

conhecimento do planejamento estratégico, desde sua conceituação até sua 

implantação, através de citações de autores renomados. Foi aplicado a ferramenta 

SWOT na empresa Agromec Jales/SP para a análise do ambiente, sendo ela a parte 

inicial do planejamento estratégico, possibilitando elencar suas forças, fraquezas, 

ameaças e oportunidades que auxiliam na elaboração de estratégias para torná-la 

competitiva no mercado. As ameaças não são possíveis de serem controladas, 

porém se analisadas é possível prevenir-se e se preparar para enfrenta-las, em 

relação a crise e trabalhar com estoque mínimo, o que a empresa já faz, é uma boa 

estratégia pois as vendas podem oscilar e ter um estoque alto não será vantagem. O 

aumento da concorrência traz um desconforto, porém mostra a empresa que nunca 

se deve para de planejar, é preciso conhecer a si própria e seus concorrentes, 

analisar o que eles oferecem aos clientes, para poder se igualar e buscar a melhoria 

continua, e obter cada vez mais o sucesso, e se tornar líder de mercado. 

Palavras Chaves: Planejamento, estratégico, ferramentas, análise SWOT. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O Planejamento estratégico surgiu nos campos de guerras, onde era preciso 

conhecer bem o seu inimigo suas forças e fraquezas, analisando completamente o 

ambiente ao seu redor para poder aproveitar as oportunidades e se defender das 

ameaças. Muito se fala sobre estratégia e planejamento no livro Arte da guerra de 

Sun Tzu, que coloca seus ensinamentos para ser vitorioso: 

“Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo; se tiveres cem 
combates a travar, cem vezes serás vitorioso.  Se ignoras teu inimigo 
e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão 
idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti mesmo, só 
contarás teus combates por tuas derrotas”. (TZU, 2006) 

 
Trazendo isso para o contexto empresarial, é possível evidenciar a 

importância de conhecer a própria empresa em todos os seus ângulos, e também os 

seus concorrentes. 
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Em um mercado competitivo, muitas empresas desconhecem a importância 

do planejamento, não sabe como realizá-lo e nem utilizam as ferramentas que 

poderiam auxiliá-los, não estabelecem metas e objetivos, se engajam em projetos 

sem prevê o futuro. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, publicada no portal 

TERRA (2017) mostra que “46% dos empreendedores afirmam ter iniciado o 

negócio sem conhecer os hábitos de consumo dos clientes nem o número de 

consumidores que teriam. Outros 39% ignoravam qual o capital de giro necessário 

para abrir a empresa e 38% não sabiam quantos concorrentes enfrentariam”. 

Muitos não dão ênfase em estruturar e criar um planejamento estratégico, 

porem Kotler (2000, p.67) afirma que “O segredo das empresas bem-sucedidas no 

mercado se deve ao fato de praticarem freqüentemente a arte do planejamento 

estratégico”. 

Esta pesquisa apresenta como tema central de problematização o modo de 

realização do planejamento estratégico e a ferramenta SWOT. 

A pesquisa justifica-se por poder auxiliar nas estratégias a serem 

desenvolvidas nas empresas, e tem como finalidade mostrar aos empreendedores a 

importância das ferramentas do planejamento estratégico proporcionando aos 

leitores o conhecimento sobre a ferramenta SWOT e como utilizá-la para conhecer 

melhor seus ambientes e formular as estratégias eficazes. 

 

3. OBJETIVO  

 

O presente artigo tem como objetivo geral apresentar a definição de 

planejamento estratégico, explicar a ferramenta SWOT e sugerir sua aplicação na 

empresa objeto da pesquisa. Para alcance do objetivo se faz necessário delinear os 

objetivos específicos que são: Conceituar planejamento estratégico; Diferenciar os 

níveis de planejamento; Apresentar o objetivo e importância do planejamento 

estratégico; Apresentar as etapas para implantação do planejamento estratégico; 

Descrever e aplicar a matriz SWOT; Analisar o resultado obtido através da matriz 

SWOT na empresa objeto do estudo e avaliar as estratégias utilizadas pela 

empresa. 

 

4. METODOLOGIA 
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Os procedimentos metodológicos utilizados para a realização da pesquisa, 

foram pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

Segundo Lakatos e Marconi (1992, p. 183), a pesquisa bibliográfica é definida 

como forma de tornar pública a relação com o tema estudado. 

O estudo de caso foi realizado na empresa Agromec, situada na cidade de 

Jales/SP, a empresa atua no mercado agropecuário, desde 1994, atendendo do 

agricultor familiar até os grandes produtores rurais. A empresa iniciou suas 

atividades em novembro de 1994. Trata-se de um estabelecimento voltado para o 

comércio varejista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos de solo. 

A empresa possui com uma área de 8500m² sendo 5800m² de área construída e é 

considerada empresa de médio porte, conta com 81 colaboradores. 

A pesquisa apresenta caráter exploratório, de natureza qualitativa, as 

informações obtidas ocorreram através de uma entrevista em grupo com respectivos 

setores que auxiliam no desenvolvimento do planejamento estratégico da empresa e 

junto a entrevista foram coletados dados para realização da análise SWOT. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Conceito de Planejamento 

 

Segundo Maximiano (2004, p.138), “Para a moderna psicologia, planejar é 

uma função cognitiva superior, um tipo refinado de habilidade. A decisão e a 

capacidade de lidar com o futuro por meio do planejamento refletem, portanto, uma 

forma de inteligência”. Cognição é capacidade de assimilar e interpretar as 

informações, o processo resulta no comportamento, desenvolvimento intelectual, 

escolhas e agrega conhecimento. Ela é formada por um conjunto de funções, que 

são: Memória, atenção, linguagem, percepção, e função executiva. Quando surge 

algum problema, essas funções se ligam, e se aprimoradas possibilitam, criar e 

tomar as melhores decisões. 

O planejamento de modo sintético é analisar o ambiente, “prever o futuro”, 

determinar objetivos, estabelecer planos de ação e tomar decisões. Maximiano 

(2004, p.141), desenvolveu 03 etapas para o processo de planejamento: 1º etapa - 

Dados de entradas: são todas as informações que o problema a ser resolvido possui 

e as ferramentas da administração. 2 º etapa - Processo de planejamento: é a 

análise dos dados de entradas, é sua interpretação e soluções para o problema, 
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colocar as ferramentas da administração em prática. 3º etapa - Elaboração de 

planos: é o resultado do processo de planejamento, o que ficou definido, quais 

planos entraram em prática para que se atinja o objetivo. 

Figura 1: Processo de planejamento 

 

        Fonte: Maximiano (2004) 

 

A figura mostra o processo de planejamento, como que ocorrem as tomadas 

de decisões, elas são embasadas em dados, que quando analisados e interpretados 

possibilitam ampliar a visão, ter novas idéias, estabelecer planos ou estratégia para 

que chegue na resolução de um problema ou ao alcance de metas. 

 

5.2. Níveis de planejamento 

O planejamento está presente em cada nível hierárquico da empresa, ele 

divide-se em três competências sendo: estratégico, tático e operacional. Cada um 

deles exerce diferentes funções e todos buscam atingir o mesmo objetivo. 

Kwasnicka (1995, p. 170) diz que: “Em termos de decisão organizacional, 

planejamento estratégico questiona todas as ações da empresa, desde seu objetivo 

presente e futuro até sua posição na sociedade”. É o nível mais alto da pirâmide, os 

diretores representam à alta administração, são eles responsáveis pelas escolhas 

dos produtos ou serviços, atividade em longo prazo, objetivos, inovações, 

planejamento e estratégias, é preciso ter uma visão geral da empresa. 

Para Oliveira (2006, p.48) “[...] o planejamento tático tem por objetivo otimizar 

determinada área de resultado e não a empresa como um todo. Portanto, trabalha 

com decomposições dos objetivos, estratégias e políticas estabelecidas no 

planejamento estratégico [...]”. É o nível intermediário, pois esta entre o estratégico e 

o operacional, é representado pelos gerentes e departamentos, transmitindo as 
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ordens da alta administração, executando atividades de médio prazo, com o objetivo 

em um determinado setor, não focando na empresa como um todo. 

Segundo Oliveira (2006, p. 48), planejamento operacional é considerado a 

realização dos planos, que é formalizado através de documentos escritos. É o nível 

voltado para área da produção, é representado por supervisores e linha de 

produção, elaboram procedimentos e técnicas para alcançar objetivos e metas, suas 

atividades tem duração de curto prazo. 

O resultado alcançado pela empresa é devido à cooperação de todos os 

níveis, embora cada classe tenha suas funcionalidades individualmente são focados 

em atingir um mesmo objetivo. 

 

5.3. Conceito de Estratégia 

Segundo Chiavenato (2000, p.280) “Em termos empresariais, pode-se definir 

a estratégia como a mobilização de todos os recursos da empresa no âmbito global 

visando atingir os objetivos em longo prazo”, ou seja, é a empresa usufruindo de 

seus recursos para se chegar ao estado desejado, é como ela vai se posicionar para 

atender seu objetivo, quais medidas ira adotar para alcançar o que deseja. É um 

meio da empresa sempre se manter a frente de seus concorrentes e competir por 

espaço no mercado. 

Para Porter (1980) apud Maximiano (2004, p. 181) estratégia é classificada 

em três categorias: 1) Diferenciação – criar algo único, ter uma identidade distinta, 

agregar vantagens competitivas como qualidade, status, design único, etc. 2) 

Liderança de custos – oferecer produtos e serviços com preços inferiores aos de 

seus concorrentes e minimizar custos. 3) Foco – escolher um nicho de mercado, 

pois assim possibilitara um entendimento sobre aquele segmento de forma 

especifica e será mais fácil compreender suas necessidades e tirar o máximo de 

proveito daquele nicho. 

 

5.4. Definição de Planejamento estratégico 

Segundo Kotler (1992, p.63), “planejamento estratégico é definido como o 

processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os 

objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”. 

 De modo simplificado planejamento estratégico é planejar o futuro, 

analisando a empresa em geral, procurando esclarecer qual a missão, visão e 
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valores da empresa, definir os seus objetivos e então utilizar estratégias 

necessárias, levando em consideração o ambiente interno e externo da empresa.  

 

5.5. Objetivo do Planejamento estratégico 

Sua importância está em fornecer a empresa a direção a ser seguida através 

de análises e definições de metas, orientando nas decisões do dia a dia, e também é 

utilizado para avaliar os processos que estão sendo realizados, fazendo com que a 

empresa tenha um melhor desenvolvimento e venha atingir seus propósitos, 

segundo Kwasnicka (1995).  

 
 

5.6. Implantação do Planejamento estratégico 

A implantação do planejamento estratégico é definida pelo nível estratégico, 

mas exige a participação dos demais níveis. Segundo Chiavenato (2000, p.149), o 

planejamento estratégico exige seis etapas. 

Determinação dos objetivos empresarias: o processo de planejamento inicia-

se em determinar seus objetivos, que são definidos através da missão e visão 

estabelecido pela empresa.  

Analises ambiental externa e analise organizacional interna: Para a empresa 

conseguir definir suas estratégias ela precisara conhecer seus concorrentes e o que 

possa afeta-la, e ainda precisa conhecer a si mesma, essas analises são de extrema 

importância, já que é a partir delas que a empresa identificara seu ponto de partida. 

Formulação das alternativas estratégicas e escolha da estratégia empresarial: 

Com os objetivos empresariais definidos, e realizados as analises ambientais, a 

empresa tem em mãos os dados que a ajudara a definir suas estratégias 

necessárias para ações futuras, se adequando para aproveitar seus pontos fortes e 

oportunidades e reduzir suas fraquezas e ameaças. As empresas podem 

desenvolver os seguintes tipos de estratégias: 

 Estratégia defensiva: utilizadas por empresas que tem domínio de um produto 

ou mercado e procuram manter ou defender de seus concorrentes. 

 Estratégia ofensiva: buscam alcançar novos produtos e mercados 

aproveitando as oportunidades encontradas na análise ambiental externa. 

 Estratégia analítica: é a junção das estratégias defensiva e ofensiva.  

 Estratégia reativa: empresas que reagem atrasadas as mudanças ambientais. 
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Elaboração do planejamento estratégico: Deve ser elaborado a longo prazo, 

se tratando de um ambiente estável esse prazo pode ser de cinco anos ou mais, 

porém se o ambiente é de incertezas esse longo prazo passa a ser de no máximo 

um ano e ainda sim havendo modificações a todo momento, a empresa não poderá 

se prender a esse primeiro plano, deve se levar em consideração os fatores que 

influenciam no ambiente da empresa, esses fatores são: pessoas, habilidades, 

estrutura, objetivos, cultura organizacional, estilo, sistemas.  

Implementação do planejamento estratégico: A implantação é o processo de 

executar as estratégias desenvolvidas pela alta administração, cabe a eles 

conseguir o comprometimento da equipe fazendo com que os colaboradores 

realizem os planos determinados, estabelecendo detalhadamente quais serão os 

planos táticos e operacionais. 

 

5.7. Análise Swot 

Esta ferramenta é utilizada pelo planejamento estratégico, o termo SWOT é a 

ligação das palavras Strengths (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities 

(oportunidade) e Threats (ameaças). É uma ferramenta usada na análise ambiental, 

é empregada no momento do planejamento estratégico, ela pode ser utilizada em 

empresas de grande e pequeno porte. A analise SWOT: é composta dos 

levantamentos de dados dos ambientes internos e externos. Oliveira (2007, p. 37) 

define a análise SWOT da seguinte forma: 

Figura 2 – Análise SWOT 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2007) 

 

5.8. A Empresa Agromec Jales 

A Agromec, situada na cidade de Jales/SP, a empresa atua no mercado 

agropecuário, desde 1994, atendendo do agricultor familiar até os grandes 
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produtores rurais. A empresa iniciou suas atividades em novembro de 1994. Trata-

se de um estabelecimento voltado para o comércio varejista de defensivos agrícolas, 

adubos, fertilizantes e corretivos de solo. A empresa possui com uma área de 

8500m² sendo 5800m² de área construída e é considerada empresa de médio porte. 

A empresa conta com 81 colaboradores, entre agrônomos, veterinários, 

consultores, administrativos e expedidores, profissionais especializados e treinados. 

Ela trabalha com venda insumos agropecuários, medicamentos veterinários, 

implementos agrícolas, ordenhas, conserto e manutenção de equipamentos 

agropecuária e assessória externa (no campo - desde o preparo do solo, plantio e 

colheita) e assistência técnica. Para se ter uma melhor logística e mobilidade na 

assistência técnica a empresa disponibiliza de 19 veículos e também 09 caminhões. 

Durante sua trajetória ela conquistou respeito, confiança e credibilidade entre 

seus clientes, colaboradores e fornecedores, devido a sua missão, objetivo e 

valores. 

 

6. RESULTADOS 

A pesquisa proporcionou conhecer as seguintes informações: conceituar na 

visão da empresa o planejamento estratégico como sendo um sistema gerencial 

direcionado à toda atividade empresarial para o cumprimento de suas ações, 

objetivando o crescimento da empresa a curto e longo prazo, estabelecendo metas, 

desenvolvimento, novos métodos de motivação para melhor desempenho dos 

colaboradores, oferecendo treinamento e palestras para qualificação profissional. 

A Agromec  faz uso do planejamento estratégico, com base nos resultados 

anteriores, traçando metas e objetivos a serem cumpridos em diversos setores, 

como: Setor de venda, utilizando estratégias como promoções, campanhas e metas; 

Setor de marketing, investindo em divulgações anúncios em rádios de toda a 

regiões, lista telefônica e mídias sócias como Facebook; Setor de compra aplicam a 

curva ABC usando a política de estoque mínimo, estabelecem parcerias com 

fornecedores líderes de mercado, procurando negociar ao menor custo possível com 

o propósito de oferecer menor preço ao cliente. Ela não aplica as ferramentas de 

forma direta, porem elaboram o planejamento estratégico de maneira informal. 

Constatou- se que as tomadas de decisões são tomadas apenas pelos sócios 

proprietários da empresa e que na sua ausência não cabe aos colaboradores 

interferir e decidir em situações atípicas.  
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6.1 Aplicação da análise SWOT na empresa 

 

Forças: um fator relevante é a assessoria externa e seu atendimento 

qualificado pois não apenas a empresa, mas também os fornecedores proporcionam 

maior conhecimento aos vendedores, seu diferencial é ofertar produtos com preços 

menores do que seus concorrentes, apresentam produtos de alta performance 

agrícola e agropecuário, e possibilita boas condições de pagamento sendo uma 

delas crediário próprio. Por ser situada na cidade de Jales-SP, considerada centro 

de região e ter uma ótima estrutura, ela consegue abrangi um maior número de 

clientes. 

Fraquezas: A informalização do planejamento estratégico implica em diversas 

partes, pois os propósitos acabam se desviando. Com o uso da internet no ápice é 

de extrema importância ter um site, e por serem uma empresa de alto potencial 

unificar sua marca, patenteá-la seria mais um diferencial para agregar. 

Oportunidades: a empresa conseguiu enquadrar a linha pet shop dentro do 

seu segmento, e também estão apostando na imobiliária rural onde agenciam terras 

que agricultores pretendem vender para futuros compradores. 

Ameaças: Devido à localização sua concorrência está cada vez maior. 

Alterações constantes nas leis interferem no departamento pessoal e na 

contabilidade. Por conta de o Brasil estar passando por um período de instabilidade 

afetou diversos segmentos, na empresa objeto de estudo afetou de modo negativo 

pois a crise é uma cadeia onde os ciclos são afetados, o desemprego aumentou, 

diminuindo o poder de aquisição do comprador, que consequentemente os 

produtores passam produzir em menor escala e então utilizam menos insumos. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com essa pesquisa foi possível conceituar planejamento estratégico por 

diversos autores, conhecer ângulos diferentes, mas com a mesma finalidade, 

compreender a importância que ele traz a empresa, e também como se elaborar um 

planejamento estratégico, determinando objetivos e metas, planejando rotas e 

elaborando estratégias que auxiliam no sucesso empresarial. 

Com a aplicação da SWOT, podemos verificar as fraquezas e ameaças e 

transformá-los em forças, pois se houver a formalização do planejamento estratégico 
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os colaboradores manterão o foco, ter um site auxiliaria melhor a sua divulgação. 

Patentear sua marca, torna-la única antes que os outros a use será um grande 

diferencial para a empresa. 

As ameaças não são possíveis controla-las, porem se analisadas é possível 

prevenir-se e se preparar para enfrenta-las, em relação a crise e trabalhar com 

estoque mínimo, o que a empresa já faz, é uma boa estratégia pois as vendas 

podem oscilar e ter um estoque alto não será vantagem. O aumento da concorrência 

traz um desconforto, porém mostra a empresa que nunca se deve para de planejar, 

é preciso conhecer a si própria e seus concorrentes, analisar o que eles oferecem 

aos clientes, para poder se igualar e buscar a melhoria continua, e obter cada vez 

mais o sucesso, e se tornar líder de mercado. 

 

8. REFERENCIAS 

 

CHIAVENATO, Idalberto – Administração Teoria, Processos e Prática. 3. ed. 
Makron Books, São Paulo. 2000. 
 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. Trad. 
Bazán Tecnologia e Lingüística. São Paulo: Prentice Hall, 2000. 
 

KWASNICKA, Eunice Lavaca, Introdução à Administração. 5ed. São Paulo: 
Atlas’S.A, 1995. p. 168-184. 
 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia do trabalho científico. 4.ed. São 
Paulo: Atlas, 1992.  
 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru . Introdução a Administração. 6 ed. São 
Paulo: Atlas S.A, 2004. p.136-189. 
 

OLIVEIRA, Djalma Pinho Rebouças. Planejamento estratégico: conceitos, 
metodologia e práticas Planejamento Estratégico. 22 ed. Editora Atlas, São 
Paulo. 2006. 
 

______. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e práticas 
Planejamento Estratégico. 23 ed. Editora Atlas, São Paulo. 2007. 
 

PORTER, Michael e. Competitive Strategy. New York: Free Press, 1980. In: 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru . Introdução a Administração. 6 ed. São 
Paulo: Atlas S.A, 2004. p.181. 
 

TERRA, Pesquisa do SEBRAE revela causas do fechamento de empresas. São 
Paulo, Agosto 2014. Disponível em: <http://economia.terra.com.br/vida-de-
empresario/pesquisa-do-sebrae-revela-causas-do-fechamento-de-
empresas,db6e46247d2a7410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html> Acesso em: 26 
de Agosto 2017. 
 

Tzu, Sun. A arte da guerra / Sun Tzu; tradução de Sueli Barros Cassal. -- Porto 
Alegre: L&PM, 2006. 152 p. ; 18 cm (Coleção L&PM Pocket). 

http://economia.terra.com.br/vida-de-empresario/pesquisa-do-sebrae-revela-causas-do-fechamento-de-empresas,db6e46247d2a7410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://economia.terra.com.br/vida-de-empresario/pesquisa-do-sebrae-revela-causas-do-fechamento-de-empresas,db6e46247d2a7410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
http://economia.terra.com.br/vida-de-empresario/pesquisa-do-sebrae-revela-causas-do-fechamento-de-empresas,db6e46247d2a7410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html

