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É cada vez maior o número de empresas que, diante da complexidade no cenário empresarial 
e de tantas turbulências e incertezas, estão buscando ferramentas e técnicas que as auxiliem 
no processo gerencial. O Planejamento Estratégico é uma das possibilidades e se mostra como 
instrumento indispensável para a manutenção e crescimento das empresas, principalmente em 
tempos de crise. 
 
O especialista em novos negócios, Renato Senatore, afirma que ao contrário do que alguns 
pensam, projetos deste tipo são importantes também para pequenas e médias empresas. No 
mercado atual uma importante condição para sobrevivência das instituições está ligada à clara 
definição de seus objetivos e ao traçado antecipado dos possíveis caminhos a serem 
percorridos para atingí-los. 
 
Senatore usa um case atual para exemplificar a relevância que o planejamento possui. "Nas 
últimas semanas vimos o caso da Fiat, que fez oferta pelas atividades da General Motors na 
América Latina, esse é um exemplo de como o mercado é rotativo, e principalmente, de quão 
importante é a inovação e o planejamento nas organizações, ou seja, a GM, que é uma das 
grandes montadoras do mundo, não se renovou, manteve seu padrão com carros potentes, 
exuberantes e, consequentemente, caros e "gastões", quando o mercado pedia o contrário". 
 
Segundo o especialista, devido à grande repercussão das questões ambientais e dos reflexos 
que a crise econômica traz para os vários setores, há a necessidade de que empresas renovem 
seus processos e produtos. "Atualmente, a palavra de ordem é economia, seja monetária ou 
de recursos naturais, sendo assim a Fiat foi correta em suas alterações, renovou sua frota, 
tem carros modernos, que gastam e custam pouco, daí boa parte da responsabilidade de seu 
crescimento". Senatore afirma que as empresas precisam entender, que é necessário 
acompanhar o mercado, e que não adianta apostar em estratégias que deram certo no 
passado, e hoje são obsoletas. E nesse âmbito o planejamento estratégico é uma ferramenta 
indispensável. 
 
No exemplo usado pelo especialista observa-se a inversão de papéis entre as duas empresas, 
sendo que em 2000, a GM comprou 20% do capital da FIAT em troca de 5% de seu capital. O 
negócio se mostrou infrutífero, pois em fevereiro de 2005, a GM anunciou o fim da transação. 
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