
Requisito básico 
A importância do planejamento estratégico 
para o bom funcionamento da empresa 

As pessoas planejam a com
pra de um imóvel, a busca 
de um novo emprego, a car

reira, uma viagem ou a simples 
ida ao barbeiro. Faz parte do co
tidiano. No âmbito empresarial é 
de fundamental importância para 
a saúde da organização, seja na 
esfera pública ou privada. Mark 
Twain, um dos maiores escrito
res americanos, disse certa vez: 
"Ifyou don 't know where you are 
going, you may not like when you 
get there" (Se você não sabe para 
onde está indo, pode não gostar 
quando chegar lá -em tradução 
livre). 0 escritor provavelmente 
não tinha ideia do que era plane
jamento estratégico, mas, intuiti
vamente, o fazia com sucesso. 

Segundo Maria Carolina Andion 
e Rubens Fava, coautores do livro 
"Gestão Empresarial" - volume 2 
da Coleção Gestão Empresarial 
(FAE Centro Universitário e Edi
tora Gazeta do Povo), trata-se de 
um eficaz instrumento de gestão 
para as organizações e constitui-se 
numa das mais importantes fun
ções administrativas. É por meio 
dele que o gestor e sua equipe 
estabelecem os parâmetros que 
vão direcionar a organização da 
empresa, a condução da liderança 
e o controle das atividades. 

Para o administrador Walter 
Lerner, coordenador dos Grupos 
de Excelência de "Estratégia e 

Planejamento" e "Administração 
de Pessoas" do CRA-SP, tem a 
ver com o desenvolvimento das 
melhores ideias que devem ser 
colocadas em prática na busca 
de objetivos. "Cada empresa tem 
sua forma de administração, daí 
não existir um único modelo de 
planejamento a ser seguido", diz. 

Ao contrário das empresas do 
setor público em que a viabiliza
ção dos planejamentos se utiliza de 
instrumentos dispostos em lei, as 
organizações da iniciativa privada 
têm ampla liberdade de produção 
e prática. As grandes corporações 
geralmente contam com gesto
res das áreas envolvidas e recur
sos tecnológicos de ponta para 
elaborá-los e colocá-los em ação, 
diferentemente das pequenas e 
médias empresas que, na maioria 
das vezes, dispõem de pouco capi
tal humano e tecnologia limitada. 
"Elas carecem de planejamento 
estratégico profissional e acabam 
improvisando muito. As que não 
têm tecnologia perdem o controle 
e não conseguem alinhar as ideias 
da diretoria com a prática dentro 
da organização", conta Lerner. 

Modo de fazer 
Capital humano e Marketing 
são fatores essenciais para um 
planejamento bem-sucedido. 
A tecnologia é o diferencial. 
"Existem sistemas informatizados 



de apoio ao gerenciamento com 
indicadores de desempenho. Ma-
peiam as informações, registram, 
documentam. Chamamos isso de 
Documentação do Planejamento 
Estratégico e da Administração 
Estratégica", explica Lerner. 

O Balanced Scorecard (BSC) é 
uma das ferramentas mais utiliza
das por empresas do mundo todo e 
tem como função medir a eficiência 
da estratégia. Criado pelos america
nos Robert Kaplan e David Norton, 
professores da Harvard Business 
School, em 1992, o BSC defende 
que a organização deve ser vista 
sob quatro perspectivas: capital hu
mano, clientes, finanças e sistema 
de trabalho. A fórmula requer que 
se faça tudo mais rápido, barato e 
cada vez melhor. Para as empre
sas que pretendem adotá-lo, vale 
a dica: as principais escolas têm 
cursos que ensinam os adminis
tradores a trabalhar com o recurso. 

Esfera pública 
É consenso entre os planejado
res a importância que as pessoas 
representam no planejamento 
estratégico e, principalmente, na 
sua execução. José Luiz Ricca, ex-
secretário-adjunto de Relações 
do Emprego e Trabalho do Es
tado de São Paulo, acredita ser 
este o fator mais valoroso. "0 
século XXI é o das pessoas, da 
velocidade, do conhecimento", 
afirma, ao dizer que os processos 
de mudança devem ir em direção 
ao bem comum. Com a experiên
cia de quem já passou pela área 
pública, Ricca entende que o 
governo não pode fazer planeja
mentos sem considerar a colabo
ração da sociedade. "0 povo tem 
que participar", assinala. 

'A administração direta ou a em
presa pública compartilha técnicas 



usadas nas organizações privadas, 
que não mudam na essência. 0 
que muda é a incerteza política. 
Cada vez que se troca de governo, 
a gestão precisa fazer ajustes no 
planejamento", esclarece Ricca. 
0 governo federal, em conjunto 
com as administrações estaduais 
e municipais, trabalha com plano 
plurianual (feito a cada quatro 
anos), que se converte em orça
mentos participativos, elaborados 
em conjunto com os cidadãos. 

Previsto no artigo 165 da Cons
tituição Federal e regulamentado 
pelo Decreto 2.829, de 19 de 
outubro de 1998, o plano esta
belece as medidas, gastos e ob
jetivos a serem seguidos e prevê 
a atuação do governo entre o se
gundo ano de um mandato pre
sidencial até o final do primeiro 

ano do mandato seguinte. Cabe 
ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão a sua for
mulação e execução. A missão do 
órgão, conforme descrito em seu 
site (www.planejamento.gov.br) é 
promover o planejamento parti
cipativo é a melhoria da gestão 
pública para o desenvolvimento 
sustentável e includente do País. 

"Os municípios brasileiros não 
são governados com a mesma di
reção política. O planejamento no 
governo é extremamente multifa
cetado", diz Ricca. Cada uma das 
5.565 cidades brasileiras, segundo 
o último levantamento do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em 2010, tem seu plane
jamento individual. Os 27 Estados 
(inclui Distrito Federal) também. 
Junto com o governo federal, é mis
são dos gestores públicos 'amarrar' 
tudo para que estratégias maiores 
e mais lineares sejam executadas. 

"Os municípios 
brasileiros não 
são governados 
com a mesma 
direção política. 
O planejamento 
é multifacetado" 
José Luiz Ricca, ex-secretário-adjunto 

de Relações do Emprego e Trabalho 
do Estado de São Paulo (foto) 

Falhas 
De acordo com Lerner, as maio
res falhas são identificadas na 
execução da estratégia. "0 pla
nejador pode fazer o projeto, 
mas nem sempre é ele quem o 
coloca em prática. Por exemplo, 
pode ser dividido por diretorias: 

a de Finanças faz o plano; a de 
Marketing, não", ressalta, ao di
zer que nessas empresas não há 
alinhamento entre as diretorias 
para uma administração estraté
gica sincronizada. Essa dispersão 
causa prejuízos, impedindo os re
sultados lucrativos que a orga
nização poderia ter. Em outras 
palavras: o oposto do que prega 
o planejamento estratégico, que 
é viabilizar resultados. 

As falhas na execução podem 
acontecer por motivos variados: 
ignorância ou desconhecimento, 
desorganização, falta de tempo 
e de recursos. A ausência de co
municação entre os departamen
tos também é classificada como 
outro agente responsável por 
eventuais lacunas. Dessa forma, 
mais do que dizer que se trata de 
uma questão de sobrevivência no 
mercado, torna-se óbvio afirmar 
que as empresas que conseguem 
implementar planos estratégicos 
com sucesso têm mais vantagem 
competitiva sobre as concorren
tes. Logo, obterão os melhores 
resultados financeiros. 

Planejamento do CRA-SP 
O administrador Alberto Whi-
taker, vice-presidente de Plane
jamento do CRA-SP e responsável 
pela elaboração do plano estra
tégico da entidade para o biê
nio 201 1/2012, ressalta que 
as boas práticas de governança 
corporativa recomendam atua
ção marcante dos Conselhos de 
Administração na definição das 
estratégias das empresas. "É ób
vio que as diretorias executivas 
têm envolvimento nos processos, 
ao reunir dados que referenciam 
as ações e propor parâmetros." 

O plano estratégico do CRA-SP 
foca os próximos dois anos da 

http://www.planejamento.gov.br


atual diretoria. Em sua elabora
ção, conta Whitaker, foram ouvi
dos os colaboradores envolvidos 
no processo. "Para enriquecer o 
conteúdo, aconteceram várias 
reuniões com diversas áreas 
do Conselho", explica. 

A ideia do plano é dar suporte 
às várias ações que vêm sendo 
colocadas em prática pela en
tidade, bem como às que incor

poram as metas estabelecidas 
pela atual gestão. Entre elas, a 
do Conselho continuar sendo 
um gerador de conhecimentos 
aos estudantes de Administra
ção e administradores, a expan
são do relacionamento com as 
instituições de ensino superior 
e o mercado e a de se tornar 
cada vez mais atuante em 
todo o interior do Estado. 

"As boas práticas de governança 
corporativa recomendam atuação 
marcante dos Conselhos de 
Administração na definição das 
estratégias das empresas" 
Adm. Alberto Whitaker, vice-presidente de Planejamento do CRA-SP (foto) 

Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 34, n. 298, p. 14-17, abr. 2011.




