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Para disputar mercado com as grandes empresas, muitas micros e pequenas estão usando uma 
aliada capaz de aumentar a competitividade e até evitar falência: o planejamento estratégico.  
 
Essa alternativa permite ao empresário estabelecer prioridades, metas e estratégias de modo que 
a empresa cresça de forma sustentável. Também é um importante aliado na hora de lançar um 
novo produto, investir e abrir uma nova filial, por exemplo.  
 
O planejamento estratégico é uma auto-avaliação que a empresa faz dos seus objetivos, 
condições e posicionamento no mercado. A partir desses dados ela estabelece planos de ação 
para atingir suas metas, que pode ser aumentar o faturamento, lançar ou reformular um produto, 
contratar empregados ou abrir uma nova unidade. "Quem se conhece e conhece o inimigo vence a 
guerra", diz Raul Corrêa da Silva, da RCS Consultores .  
 
Além disso, ele diz que não há financiamento e juros capazes de serem absorvidos sem um bom 
planejamento estratégico.  
 
Para Silva, o pequeno empresário tem muitas idéias, mas enfrenta dificuldade de colocá-las em 
prática.  
 
Evitando a mortalidade  
 
Ele explica que para as pequenas empresas, que possuem alta taxa de mortalidade e expectativa 
de vida média de cinco anos, o planejamento estratégico pode ser uma forma de evitar a falência.  
 
"O planejamento obriga a pensar na companhia de forma menos emocional e mais profissional", 
diz Silva. "Também evita que a empresa dependa da sorte e diminui o amadorismo na 
administração", completa.  
 
Para Tânia Sztamfater, diretora de operações da Endeavour , organização não-governamental que 
atua há três anos no País auxiliando empreendedores, muitas empresas quebram por- que 
descobrem que não têm fluxo de caixa suficiente para chegar ao fim do mês.  
 
 
“O planejamento evita essas surpresas. É um verdadeiro mapa para o crescimento”, diz.  
 
A grande dificuldade do planejamento estratégico para micros e pequenas empresas é convencer 
o empresário a dedicar tempo para pensar na empresa.  
 
Isso porque a maioria dos empreendedores brasileiros abre seu negócio por necessidade.  
 
Segundo Tânia, "nos negócios não dá para trabalhar na linha do futebol arte. A firma só cresce se 
você conhecer bem a empresa e suas vantagens". Ela lembra que o empreendedor por 
necessidade sabe fazer, mas não gerenciar.  
 
Bússola dos negócios  
 
Ela ressalta ainda que o planejamento é bom para a imagem da empresa e também para fazer um 
balanço ou obter crédito, além de fazer com que a pequena empresa enxergue os pontos fracos e 
fortes dos competidores, as vantagens competitivas do mercado e, com isso, possa criar 
estratégias de crescimento certeiras. "É uma bússola dos negócios", diz.  
 



Tânia diz ainda que é mais fácil alinhar a equipe com o planejamento estratégico. "As pessoas se 
sentem mais motivadas quando sabem para onde a empresa está indo", destaca.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 25 jun. 2003. 


