
Traçar estratégias para o futuro, prevendo contratempos, não é prerrogativa das 
grandes companhias 
Aline Abreu 
 
Sucesso depende do planejamento 
   
Planejamento é fundamental. Nas grandes empresas, a prática está bem disseminada e a 
consciência de que estabelecer metas é indispensável ao sucesso do negócio norteia a estratégia 
de gestão. Nas companhias de pequeno e médio portes, porém, o verbo planejar ainda vive meio 
esquecido no vocabulário. Um descaso que põe em risco a saúde da empresa. 
 
- Planejamento, ao contrário do que muitos profissionais pensam, não vale apenas para as 
companhias de grande porte e com metas audaciosas. As pequenas e médias também devem se 
preocupar em programar suas ações e antever cenários - reforça  
Marco Aurélio Ferreira Vianna, presidente do Instituto MVC. 
 
Cada negócio deve encontrar a melhor forma de traçar o plano de vôo. Modelos a serem seguidos 
não faltam. Caso da Ticket, pertencente ao Grupo Accor. "Faz parte da cultura da empresa que 
todos os integrantes das equipes se reúnam entre setembro e novembro para planejar o ano 
seguinte. Os planos, um otimista, um mais próximo da realidade e outro pessimista, são 
submetidos à aprovação da matriz. Além disso, a cada cinco anos, há um planejamento mais 
extenso. É uma ótima maneira de integrar as áreas, já que cada uma sabe das metas alheias", 
resume Luiz Peduti, diretor de marketing da administradora de tíquetes. 
 
O teste "Sua empresa sabe planejar", elaborado por Vianna, serve como um bom termômetro 
para saber qual o nível de preocupação da organização em programar o futuro e desenhar 
alternativas viáveis. Sem a pretensão de apontar soluções, já que cada caso é um caso, o 
questionário tem a proposta de levar o gestor a avaliar se o planejamento faz parte da cultura da 
empresa. Do contrário, é hora de desperta-se para o perigo. 
 
Sua empresa sabe planejar? 
 
1. Basicamente, o primeiro escalão da empresa acha que planejamento é... 
A. Total perda de tempo. 
B. Coisa para empresa grande. 
C. Um exercício válido mas com resultados duvidosos. 
D. Um exercício indispensável para o sucesso. 
 
2. Na origem da empresa, como funciona o planejamento? 
A. Nunca houve tempo para esta bobagem.  
B. De vez em quando, planeja-se o futuro. 
C. Passa-se bom tempo planejando, imaginando o desenvolvimento. 
D. O planejamento foi simplesmente fundamental em nossa existência. 
 
3. Com relação ao planejamento de curto prazo, a empresa adota a postura de... 
A. Não fazer planejamento. 
B. Planejar-se somente entre 30 e 60 dias. 
C. Planejar-se para um período entre 60 e 180 dias. 
D. Planejar-se para um período de um ano, pelo menos uma vez por ano. 
 
4. Com relação às características do planejamento de longo prazo, a empresa... 
A. Não faz este planejamento. 
B. De vez em quando, os funcionários sentam-se para trocar idéias sobre o futuro. 
C. Mormalmente, são agendadas reuniões informais sobre o futuro. 



D. Os planejamentos estratégicos são realizados de dois em dois anos, tentando enxergar entre 
três e cinco anos à frente. 
 
5. Planejar faz parte da cultura e dos valores da empresa? 
A. O que é isto? 
B. Planejamentos não são para empresa pequena. 
C. De maneira prática, os valores disseminados na base são "fazemos o que falamos".  
D. Há um processo eficaz de divulgação, alimentação e até reconhecimento da cultura e valores. 
 
6. No que se refere à estratégia e definição da missão da empresa. Qual a importância destes dois 
pontos para a organização? 
A. Nunca se pensou sobre o assunto. 
B. Os funcionários têm uma vaga idéia. 
C. Os funcionários sabem o negócio da empresa hoje, com grandes dúvidas sobre o médio e longo 
prazos. 
D. As equipes têm uma ótima noção sobre o negócio e para onde vamos. 
 
7. Como a empresa encara dos riscos do mercado? 
A. Não dá nenhuma prioridade a este fato. 
B. Quando surge algum problema maior, tenta-se "apagar o incêndio". 
C. As áreas se preparam para não depender de forma perigosa de algum cliente ou fornecedor. 
D. Há uma política séria, apoiada por procedimentos, para não ser pega de surpresa pela 
concentração exagerada em clientes e fornecedores. 
 
8. Quantos dias você e sua equipe de liderança dedicam por ano a planejar-se? 
A. Zero. 
B. Entre um e dois dias. 
C. Entre três e quatro dias. 
D. Cinco dias ou mais. 
 
9. Como os líderes e suas equipes encaram o planejamento? 
A. Não há qualquer reunião formal de planejamento. 
B.  
De maneira informal, o líder e a equipe traçam metas e objetivos de curto prazo. 
C. De maneira informal, são discutidas e analisadas metas para o ano. 
D. Em processo formal e efetivo acompanhamento, as equipes sabem onde devem chegar em 
cada ano. 
 
10. A empresa costuma vincular as atividades planejadas bem sucedidas (metas alcançadas) e 
prêmios às bonificações dos funcionários? 
A. A empresa não age deste forma. 
B. De vez em quando, julga-se por bem bonificar financeiramente às equipes. 
C. Por decisão da diretoria, a distribuição da gratificação é realizada no final do ano sem 
determinar critérios. 
D. Existe um sistema efetivo, compatível com o porte da empresa, de participação nos resultados. 
 
11. Como é feito o acompanhamento e o planejamento e das me tas? 
A. Nunca são acompanhadas. 
B. Quando é possível, as metas são analisadas. 
C. Apesar de falho, existe um sistema de acompanhamento. 
D. Há um bom processo de acompanhamento, análise e reavaliação das metas. 
 
12. Com relação à análise da concorrência, principalmente os maiores rivais, a empresa? 
A. Não se importa com o que ocorre fora. 
B. Quando chega alguma informação ela é processada sem grande entusiasmo. 



C. Há uma relativa preocupação em análise do comportamento da concorrência. 
D. Há um processo permanente de análise dos concorrentes. 
 
13. Com relação ao comportamento dos clientes, a empresa sabe porque eles optam por comprar 
os produtos? 
A. Não tem a menor idéia. 
B. Quando eles reclamam, há alguém para ouvir. 
C. Quando eles reclamam, ouve-se o problema e procura-se corrigir. 
D. Há um processo formal e efetivo de relacionamento com os clientes para busca de informações 
e melhoria contínua dos serviços. 
 
14. A empresa estimula a participação de suas equipes na administração? 
A. Vale o conceito: empregado foi feito para trabalhar e não para falar e participar. 
B. Quando eles falam, nós ouvimos. 
C. Quando eles falam nós ouvimos e procuramos analisar e melhorar os pontos indicados. 
D.Há um processo muito efetivo de administração participativa, valorizando as opiniões dos 
funcionários. 
 
15. Há a preocupação dos funcionários auto-analisarem a empresa? 
A. Jamais pensaram em adotar a prática. 
B. Informalmente, sabe-se os pontos fortes e fracos. 
C. Os profissionais conhecem, com certa relatividade, as forças e fraquezas. 
D. Os funcionários reconhecem bem os pontos fortes, os quais procuram aproveitar, e as 
fraquezas, as quais procuram eliminar ou melhorar. 
 
16. A organização preocupa-se em analisar e acompanhar o ambiente externo? 
A. Jamais pensou-se em analisá-lo. 
B. Informalmente, as equipes sabem o que pode alavancar ou tolher a ascensão dos negócios. 
C. As ameaças e oportunidades externas são relativamente conhecidas. 
D. As ameaças externas são conhecidas e evitadas e as oportunidades, aproveitadas. 
 
17. Independentemente de haver ou não planejamento formal com relação ao nível de 
informações utilizadas no processo decisório, a empresa atua... 
A. Inteiramente voltada para dentro e são raríssimas as informações externas que chegam às 
equipes. 
B. As informações externas que chegam vêm exclusivamente através dos funcionários (vendas, 
bancos, fornecedores). Não são oficiais. 
C. Há relativa preocupação com a obtenção contínua de informações externas. 
D. Há um processo formal e efetivo de busca de informações externas que melhoram bastante o 
nível do processo decisório. 
 
18. A empresa estimula as equipes a aprender técnicas de planejamento? 
A. Nunca alguém fez curso ou estudou livros e apostilas sobre o assunto estimulado pela 
companhia. 
B. Alguns funcionários têm uma pequena e vaga idéia teórica sobre o tema. 
C. Existe um nível de conhecimento razoável sobre o assunto nas equipes. 
D. Os funcionários estudam seriamente a teoria e conhecem bem as técnicas. 
 
19. Na falta de um profissional interno especializado no assunto, a empresa costuma contratar 
consultores gabaritados no tema? 
A.Consultor, jamais. 
B. Não é necessário um consultor.  
C. Uma vez, o consultor foi contratado e não deu certo. 
D. Com custos compatíveis com o negócio, recorre-se sempre que necessário à experiência de 
especialistas em planejamento. 



20. Com relação à participação dos líderes em atividades em grupo a empresa? 
A. Acha que não vale a pena. 
B. Não há tempo para isso. 
C. Quando há tempo, os líderes participam de reuniões. 
D. Há uma agenda programada para atividades associativas. É fundamental para que haja um 
planejamento eficaz. 
 
RESULTADOS 
 
Some um ponto para cada resposta A; dois pontos para respostas B; três pontos para respostas 
C, e quatro pontos para respostas D.  
 
De 20 a 28 pontos. 
Você está no nível básico do básico. E realmente precisa acreditar no processo de planejamento 
como instrumento efetivo que ajuda muito as empresas a atingir seus resultados. Sem isto, nada 
vai acontecer. 
 
De 29 a 35 pontos.  
Além de melhorar um pouco sua crença no assunto, você já pode aumentar sua dedicação e 
tempo à atividade de planejamento. 
 
De 36 a 50 pontos.  
Mesmo que informal, de certa maneira o planejamento já existe na sua empresa. Melhore os 
padrões, processos e procedimentos. 
 
De 51 a 65 pontos. 
Você já está em um nível muito bom pra um negócio de pequeno porte. Que isto sirva como 
motivação para melhorar ainda mais. 
 
De 66 a 72 pontos.  
Parabéns! Você é um belo exemplo de utilização de planejamento em empresa de pequeno porte, 
continue assim ou ainda tente melhorar. 
 
De 73 a 80 pontos.  
Mande seu nome e endereço porque quero visitá-lo para aprender como se faz planejamento em 
um nível de excelência. 
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