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Historicamente, negócios de sucesso não são fruto do acaso, eles são conseguidos com 
planejamento, perseverança, bom senso na implementação das ações, pessoas capazes e 
comprometidas umas com as outras, missão conhecida por todos e fatores de desempenho 
medidos e avaliados permanentemente. Porém, nem sempre as organizações conseguem criar 
cultura para elaborar este planejamento e muito menos implementá-lo.  
 
Elaborar o planejamento estratégico de uma organização é o primeiro passo para estruturar 
um pensamento estratégico eficaz e competitivo. E, o pensamento estratégico nem sempre é 
metodizado e colocado no papel, o que na atual conjuntura não é recomendado, porque os 
resultados esperados só acontecem quando os caminhos a serem percorridos tornam-se 
conhecidos por todos. Pensamento estratégico engloba o Planejamento estratégico, o Plano 
Estratégico e os demais Planos operacionais da organização. Quando o pensamento estratégico 
é institucionalizado e passa a fazer parte da cultura organizacional, não existirão mais 
programas, projetos e ações descompromissadas com a missão. Nada é feito sem ter objetivos 
declarados e estratégias viáveis a sua realização em um verdadeiro comprometimento entre 
todos os integrantes dos processos.  
 
 
O conceito de planejamento estratégico que adoto é uma mescla de inúmeros autores 
somados a minha experiência neste campo. Ou seja, Planejamento Estratégico é o processo de 
identificar ocorrências, em tempo real, projetando tendências, em uma relação de causa e 
efeito, sobre os caminhos a serem percorridos pela organização. É o que deve ser feito hoje, 
com base nessas ocorrências percebidas, para não sermos surpreendidos no amanhã. Para isso 
é necessário saber administrar informações em tempo real, transformando-as em 
conhecimento e saber gerenciar permanentemente as mudanças, identificando e trabalhando 
os pontos fortes e fracos da organização, bem como identificando no mercado ameaças e 
oportunidades. Desta forma a organização terá condição de criar uma cultura de pensamento 
estratégico, formando equipes de trabalho com o espírito de: “Infomanager” e “Change 
manager”.  
 
 
A elaboração do Planejamento Estratégico, teoricamente falando, não trata de detalhes e 
contextos de como fazer. Ele define a essência de ser da organização, e isto quer dizer a 
definição do Negócio e a definição da Missão. Porém, não se consegue definir a missão sem 
antes entendermos nossa conjuntura atual, a fim de projetar o objetivo maior da empresa. Ou 
seja, eu só posso dizer aonde vou quando eu sei onde estou. É por esta razão que se faz 
necessário à análise SWOT (S= Strenghts (Forças); W=Weaknesses (Fraquezas); O= 
Opportunities (Oportunidades); T=Threats (Ameaças).  
 
 
Cabe ressaltar que na definição do planejamento Estratégico devemos considerar as 
informações pertinentes ao “front” (todas os funcionários que estão no relacionamento direto 
com clientes, fornecedores e demais entidades de interesse da organização. A esta 
consideração chamo de “descer ao front”. Vejamos este esquema gráfico):  
 
 
Na medida em que a direção ouve e considera as informações do “Front”, melhora o nível de 
conhecimento para o processo decisório, pois existe o “decréscimo da ignorância”. Ou seja, as 
hipóteses a serem criadas sobre a organização e sobre o mercado, passam a ter mais 
possibilidade de se serem reais e se concretizarem. Esta nossa análise nasce no “Iceberg da 
Ignorância”, ou menos agressivo, no ”iceberg do conhecimento”:  
 



 
 
Nos servindo desta análise, enalteço que a projeção da missão operacional (que é quântica), 
só pode acontecer de forma factível, se proporcionarmos voz ao pessoal do staff. São eles é 
que sabem de fato os problemas e as reais possibilidades de realização de volumes e 
faturamentos nas vendas. Portanto, crie uma metodologia para ouvir o seu staff. “Papai do céu 
é sábio, lhe deu 2 orelhas e 1 boca – Portanto ouça mais do que fale !”.  
 
 
 
Definido o Planejamento estratégico, está na hora de redigir o “Plano estratégico”, que define e 
norteia a implementação do operacional. É impossível e pouco producente pensar no plano 
estratégico sem estar pensando em como ele irá para a prática. Em outras palavras, a boa 
redação técnica e a adoção de uma metodologia eficaz, conduzem a empresa a uma 
implementação com possibilidades de se tornar factível.  
 
 
A elaboração do Plano Estratégico passa por critérios técnicos e é norteada por uma 
metodologia específica, a fim de se tornar explícita em suas definições e de fácil compreensão 
por todos, na organização.  
 
 
Cada organização é soberana para eleger, em seu processo de planejamento estratégico, que 
tópicos irão compor o seu plano estratégico. Porém é bom lembrar que existem itens que se 
tornam indispensáveis neste plano, e que na vida real o bom plano estratégico é aquele que 
torna factível e compreensível a sua implementação. Vejamos que itens devem compor um 
bom plano estratégico:  
 
 
 
1. Definir SBA (Strategy Business Área ou Área Estratégica de Negócio) e suas respectivas SBU 
(Strategy Business Unity ou Unidade Estratégica de Negócio);  
 
2. Identificar mercados de atuação e segmentos, de acordo com sua capacidade de atuação, 
Recursos disponíveis, infra-estrutura e tecnologia;  
 
3. Definir o negócio;  
 



4. Analisar o ambiente interno, considerando pontos fortes e fracos;  
 
5. Analisar o ambiente externo, considerando ameaças e oportunidades;  
 
6. Identificar qual sua real conjuntura e posição;  
 
7. Definir a missão (Institucional e Operacional de gestão);  
 
8. Descrever o posicionamento esperado;  
 
9. Desmembrar sua missão em: objetivos e metas, estratégias e táticas;  
 
10. Definir as diretrizes do negócio;  
 
11. Definir os planos, programas e projetos;  
 
12. Definir a estrutura de força de vendas;  
 
13. Desenhar os processos de trabalho;  
 
14. Identificar as competências essenciais e como cultivá-las;  
 
15. Definir padrões de desempenho e de avaliação.  
 
Para cada tópico citado existem critérios e considerações técnicas na definição. Estes critérios 
e considerações são alvos de meus próximos artigos.  
 
Pelo que podemos acompanhar em nossa explanação, o Planejamento estratégico é a base 
fundamental para a criação de uma cultura de pensamento estratégico. E, é através do 
planejamento estratégico que podemos criar uma visão de sucesso nos negócios.  
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