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CAPÍTULO I:  

INTRODUÇÃO E EXPECTATIVAS 

 

 

“A satisfação de viver, ensinar e transcender somente é possível à 

medida que sejamos conscientes de quem somos e o que 

queremos”.  

ANÔNIMO. 

 

Desejando ter sucesso como pequenos empresários, devemos ter claras amostras 

metas e como vamos a fazer para alcançá-las. Planejar nosso negócio nos facilitará a 

traçar um caminho entre nós e nossas metas, e assim conduzir nossas ações para o 

desenvolvimento empresarial a que aspiramos. 

Um taxista passa por muitos processos de planejamento durante sua jornada de 

trabalho. Cada vez que lhe pedem para chegar a um endereço determinado, traça em 

sua mente uma rota ou caminho mais apropriado para chegar a esse lugar. Esta rota 

dependerá do trânsito nessa hora do dia, possíveis obstáculos, como obras de 

reparação de vias, o tamanho e características do veículo que dirige e, após uma 

rápida análise de várias rotas alternativas, decide uma delas e a segue. 



O plano que nosso amigo taxista fez na sua mente é muito flexível, pois poderá mudá-

lo enquanto dirige, em vista de uma mudança nas condições da rota, variando para 

alternativas que lhe assegurem finalmente chegar ao endereço desejado. 

Os conhecimentos a serem repassados neste módulo nos permitirão compreender a 

importância de planejar nossa pequena empresa e nos fornecerão as ferramentas 

necessárias para planejar nosso negócio adequadamente. 

No presente curso descreve-se o processo de planejamento estratégico, suas fases e 

como este processo alimenta-se da própria experiência e capacidade pessoal do 

empresário e sua equipe, e das oportunidades e obstáculos que nos apresenta o 

ambiente para definir nossa estratégia ou plano de ação. 

A ideia é fornecer aos participantes as bases teóricas, acompanhadas de exercícios 

práticos aplicados a si mesmo e que posteriormente poderão aplicar nos seus próprios 

negócios para poder assim consolidar a informação de maneira concreta e eficiente. 

Através deste curso serão alcançados os seguintes objetivos: 

☞ Familiarizar aos participantes com os conceitos básicos de Planejamento 

estratégico para alcançar o sucesso empresarial e a criação do futuro do 

negócio. 

☞ Complementar a teoria básica do planejamento estratégico com a prática 

aplicada à própria vida dos participantes. 

☞ Conhecer como analisar o ambiente e por onde adequar-se ou reformulá-lo, 

obtendo vantagens competitivas. 

☞ Conhecer, de forma prática, como aplicar as bases do planejamento 

estratégico à sua própria experiência. 

O planejamento de nosso negócio é de vital importância se levamos em conta como é 

o ambiente empresarial nos nossos dias. A globalização determinou que os negócios 

fossem cada vez mais competitivos, a tecnologia disponível é muito poderosa e de 

ampla distribuição, os clientes estão muito bem informados e exigem cada vez maior 



qualidade nos produtos e nos serviços, têm expectativas muito altas e são possuidores 

de direitos que estão fazendo valer cada vez com mais força. 

É nesse ambiente que cada um de vocês, como empresários, deverão se desenvolver e 

procurar o sucesso. 

 

 

 



CAPÍTULO II:  

ANÁLISE SITUACIONAL – ONDE ESTOU? 

 

“O que faz da vida algo insubstituível, algo único, algo 

que somente se vive uma vez, depende do homem em si, 

depende de quem o faz e de como o faz, não do que o 

faz”. 

Viktor Frankl.  

Vamos apresentar agora um gráfico do CAMINHO ESTRATÉGICO, assim como uma 

imagem que nos acompanhará durante todo o curso. 

O primeiro deles é um gráfico do CAMINHO ESTRATÉGICO. Através dele vamos ver 

onde nos encontramos neste caminho. Percorreremos um a um os passos descritos 

nele. 
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Iniciamos então nosso CAMINHO ESTRATÉGICO e colocamo-nos no primeiro passo do 

mesmo. 

Para empreender qualquer mudança ou proposta estratégica, a primeira coisa que 

temos que fazer é identificar os aspectos de nossa situação atual. A isso denominamos 

a ANÁLISE SITUACIONAL ou ONDE ESTOU? 

É neste caminho onde devemos determinar qual é nosso ponto de partida.  

Onde estamos hoje? 

Aonde chegaremos mais adiante está em nossas mãos. Somos cada um de nós, os 

responsáveis e donos do ponto de chegada. 

Vejamos agora um pouco de informação recopilada, através do tempo, sobre as 

empresas que demonstraram ser exitosas. Elas podem nos servir de modelo. 

Nas condições em que se desenvolvem os negócios atualmente, há uma série de 

características comuns que têm todas as empresas de sucesso. Isso é descrito no 

seguinte gráfico: 

 



A 

Uma das chaves das pessoas de sucesso é que estas encaixaram sua PAIXÃO pelo que 

FAZEM com as necessidades das pessoas que enxergavam em seu ambiente. Isso 

significa, em outras palavras, que foram capazes de se analisarem a si mesmos, 

analisar a sociedade em que se encontram e encontrar uma forma em que as 

realidades se complementem. 

É necessário que reconheçamos nossas capacidades, nossos gostos e fraquezas; e ao 

mesmo tempo, que busquemos ao nosso redor aquelas oportunidades de negócio que 

se encaixem com nossas capacidades, habilidades e, sobretudo, com nossas 

preferências. Isso nos permitirá estabelecer nossa Visão e Missão do negócio para 

buscar a maior produtividade, o que a sua vez nos gerará altos níveis de rentabilidade 

e de satisfação pessoal pelos lucros obtidos, tal como se apresenta no gráfico seguinte: 
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Missão 

Empresas e pessoas, ao saber claramente sua realidade e a de 

seu ambiente, utilizam: Visão Alta produtividade 

Isso se traduz em rentabilidade, satisfação pessoal, etc.  

Paixão 

 

Então, quais são os fatores que determinam o sucesso 

empresarial?  

Existe uma série de fatores que são chave no sucesso que podemos ter como 

empresários.  

Os fatores principais que incidem no sucesso empresarial são de vários níveis e 

incluem: as qualidades do líder ou sócio principal da empresa, o fator humano com 

que se conta, o enfoque empresarial, a tecnologia ou inovação que aporta à empresa, 

sua capacidade de adaptação às mudanças nas condições do mercado e o adequado 

uso dos processos para reduzir ao máximo os custos operacionais, mantendo a 

qualidade do produto ou do serviço. 

Se não há um adequado uso destes fatores, não será possível alcançar os objetivos e 

metas da empresa. 

O sucesso de um negócio começa com uma boa VISÃO do negócio; ou seja, começa 

com uma ideia clara de onde se quer chegar com a empresa.  Esta Visão deve traduzir-

se em uma ESTRATÉGIA que estabeleça os passos que vamos a seguir para chegar a 

nossas metas empresariais. 

Os principais fatores para o sucesso empresarial podem ser vistos claramente no 

seguinte gráfico: 

 



 

 

Entretanto, não é suficiente ter uma boa visão e uma boa estratégia; devemos ser 

eficientes para utilizar os recursos que temos a nosso alcance da melhor forma 

possível e ser flexíveis e inovadores, para nos adaptar às condições de mudanças no 

mercado e oferecer a nossos clientes os melhores produtos ou serviços. 

 

 

 

 



A imagem seguinte apresenta este processo: 

 

VISÃO EFICIÊNCIA 

Para poder chegar a esta Visão e seguir todo o processo de planejamento necessário 

para traçar a rota que nos leve a alcançá-lo, é necessário que façamos uma boa análise 

de qual é a nossa situação atual. Onde nos encontramos e por que, o que nos levou a 

estar ali? O que nós fizemos para encontrar-nos nesse ponto. Pararmos um momento 

nessa correria da vida diária e nos questionar e enxergar com detalhes no ponto onde 

nos encontramos. 

Encontremos nosso no mundo; guiando-nos por nossas 

habilidades e características.  

É simples fazer isso; é como colocar as fichas quadradas nos 

buracos quadrados e as redondas nos buracos redondos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EXISTE SOMENTE UM LUGAR NO UNIVERSO QUE VOCÊ PODE 

MELHORAR COM TODA SEGURANÇA, E ESSE É SEU PRÓPRIO 

SER 

Então, é nesse contexto que nos corresponde descobrir nossa identidade, saber quem 

nós somos, o que queremos, onde estamos e onde queremos chegar. Tomarmos valor 

e nos deter um instante para nos questionar sobre o ponto onde nos encontramos. 

DESCOBRIR NOSSA IDENTIDADE 

 



 

 

Para poder dar este passo, é necessário não somente valor, mas também ATITUDE de 

mudança.  

ATITUDE 

 

 

 

FOCAR NOS PROBLEMAS COMO SENDO UMA OPORTUNIDADE 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Para dar este primeiro passo de AUTOCONHECIMENTO, é necessário levar em conta 

alguns aspectos básicos a serem avaliados e analisados. Estes são: 

 Capacidades e limitações 

 Traços de personalidade 

 Gostos e preferências 

 Necessidades 

 Medos 

 Sucessos e êxitos 

 Modelos a serem seguidos 

 

Este processo de AUTOCONHECIMENTO, de se colocar no hoje e no agora, pode ser 

comparado com se olhar no espelho e se perguntar: 

 

 

 

 

O KANYI é um ideograma  Chinês que 
simboliza: PROBLEMA – OPORTUNIDADE, 

onde a principal ferramenta é a 
criatividade 



QUEM EU SOU? 

QUEM QUERO SER? 

QUEM POSSO SER? 

 

Estas podem ser perguntas muito simples, mas, dar resposta a cada uma de elas não é 

tão fácil quanto parece. Uma reflexão que podemos fazer neste momento é: Faz 

quanto tempo que não me faço alguma destas perguntas? 

Vamos fazer um teste: vamos responder cada uma destas perguntas com sinceridade e 

profundidade. 

Mas, antes de começar nosso exercício de AUTOCONHECIMENTO, repassemos três 

conceitos que são os que nós seres humanos tomamos como metas de nossas vidas, e 

que dependendo da ordem das mesmas nos permitirão alcançar a AUTORREALIZAÇÃO. 

Estes são: 

 

 

 



Tenhamos presente que muitas vezes a pressão do ambiente nos leva a uma corrida 

do TER mais do que do SER. Fechemos os olhos por um momento e pensemos o que é 

que atualmente nos move ou nos pressiona a buscarmos novas alternativas, estamos 

satisfeitos com o que temos conseguido, porque, o que é que realmente queremos? 

Estas são algumas das perguntas que nos devemos fazer para poder ter claro nosso 

rumo e o POR QUE o estamos tomando. 

Vamos a iniciar agora o primeiro exercício deste módulo. 

Para isso vamos trabalhar, durante todos os exercícios do módulo, o nosso PLANO 

PESSOAL DE VIDA. Depois de tê-lo trabalhado vocês estarão preparados para realizar o 

Planejamento estratégico da sua Empresa ou Negócio. 

O PLANO PESSOAL DE VIDA consiste em fazer o planejamento estratégico de cada um 

de nós. Como se fôssemos uma Empresa. Ao fazê-lo, vocês terão claro qual é o seu 

objetivo pessoal e desde esse ponto poderão trasladá-lo a seus próprios negócios ou 

atividades. 

Este primeiro exercício trata de sua Análise Situacional. Consiste de 4 passos: 

Exercício 1. Passo 1. Minha Autobiografia 

Exercício 1. Passo 2. Minhas fortalezas e Fraquezas 

Exercício 1. Passo 3. Minha Personalidade 

Exercício 1. Passo 4. Minhas Possibilidades 



 

Exercício No. 1. Passo 1 – MINHA AUTOBIOGRAFIA. Responder a cada um das 

perguntas que se apresentam a seguir com total sinceridade. 

1. Quem foram as 3 pessoas que tiveram maior influência na minha vida e de que 

maneira?  

 

 

_______________________________________________________________________ 

2. Quais foram meus interesses desde criança? 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

3. Quais foram os acontecimentos que influenciaram de tal forma no que sou 

agora? 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 



 

4. Quais foram, na minha vida, os principais sucessos e fracassos? 

Sucessos. 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Fracassos. os. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Quais foram as minhas decisões mais significativas? 

 

 

 

 

 

Uma vez concluído o exercício No. 1 Passo 1, você deverá procurar alguém, de 

preferência que não conheça, para compartilhar o exposto em cada uma das 

perguntas do exercício. O objetivo de compartilhar é tomar consciência do que 

refletimos com cada uma das perguntas desde outra perspectiva, o olhar do outro. 



 

Exercício No. 1. Passo 2.  MINHAS FORTALEZAS E FRAQUEZAS 

Neste exercício, e após ter repassado nossa autobiografia, devemos detectar nossas 

principais Fortalezas e Fraquezas (Mencionar 5 de cada) 

Mencione as 5 principais 

Fortalezas Fraquezas 

  

  

  

  

  

 

Neste ponto já fizemos uma análise de como chegamos a onde estamos e quais são as 

características principais que nos acompanham neste momento. Esta análise da 

situação atual até o momento foi individual. Chegou o momento de incorporar nosso 

ambiente em nossa análise situacional. Para isso passamos ao passo 3 do exercício No.  

 



Exercício No. 1 – Passo 3 – MINHA PERSONALIDADE. Nesta 3ª parte do exercício, o que 

se pretende é que possamos olhar-nos desde os diferentes aspectos que dão forma a 

nossas vidas. Para cada um dos aspectos mencionados procuraremos o que mais 

agrada a nós mesmos e o que menos nos agrada. 

Personalidade Aspectos que mais  gosto (5) Aspectos que  gosto menos (5) 

1. Aspecto Físico   

2. Relações Sociais   

3. Vida Espiritual   

4. Vida Emocional   

5. Aspectos Intelectuais   

6. Aspectos Vocacionais   

 

Exercício No. 1 – Passo 4 – MINHAS POSSIBILIDADES. Este último passo do exercício 

pretende nos ajudar a refletir sobre os aspectos do ambiente que nos estão afetando 

tanto de maneira positiva como negativa. Para isso devemos responder à seguinte 

pergunta: 

 

 

 



Cite pelo menos 3 aspectos internos e 3 externos 

Aspectos que facilitam meu desenvolvimento (Internos e 

externos) 

Aspectos que dificultam meu desenvolvimento (Internos e 

Externos) 

  

  

  

  

  

  

 

Neste ponto vocês já contam com uma clara análise da situação pessoal em que se 

encontram. 

Finalmente, esta análise pessoal que vocês fizeram de uma ou de outra forma envolve 

seus Negócios, atividades ou Empresas. Vocês podem neste momento estendê-lo aos 

mesmos. 

Para isso devem pensar em vocês como Empresários líderes de seu próprio negócio. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Para isso, repassemos um conceito que é importante considerar para detectar qual é a 

situação de meu NEGÓCIO. 

Este é o conceito de CICLO DE VIDA DA EMPRESA e o estilo de líder necessário em cada 

etapa. Após conhecê-lo, devemos detectar em que etapa se encontra nosso NEGÓCIO 

e se estamos tomando a rota que solicitamos para lançar nosso negócio na seguinte 

etapa. 

O ciclo de vida da empresa 

Rodríguez (2006) menciona que o ciclo de vida é a força motriz básica que faz 

compreender o desenvolvimento de uma empresa. As pessoas, os bens ou serviços e, 

portanto, as empresas, têm ciclos de vida. Uma companhia incrementa a riqueza dos 

proprietários quando se encontra na fase de crescimento de seu ciclo de vida. 

As empresas, como qualquer ser vivo, atravessam um ciclo: 

• Nascem. 

• Crescem. 

• Amadurecem (alcançam sua estabilidade) 

• Declinam 

 

EU como pessoa 

EU como Empresário 



A imagem a seguir apresenta o ciclo de vida de uma empresa ou negócio. 

 

Fase de introdução ou iniciação (Início e desenvolvimento) 

As empresas recém-nascidas requerem, sobretudo, um forte componente gerencial 

empreendedor, já que para esta fase são indispensáveis as pessoas inquietas, 

inovadoras, decididas e dispostas a arriscar e investir. 

Na primeira fase, os problemas da empresa consistem em buscar instalações, clientes, 

financiamento e logo a empresa começará a surgir. Os produtos ou serviços serão 

levados ao mercado e cria-se uma nova empresa. 

Durante os primeiros anos são instáveis e é possível que se ocupem quase em sua 

totalidade em alcançar a sobrevivência. Vários dos problemas se centralizam na 

procura de financiamento para o adequado desenvolvimento de suas atividades, a 

procura de pessoal idôneo e do refinamento do produto ou serviço que se oferta. Com 

relação ao mercado, os clientes acostumam ser pequenos e é possível que o mercado 

Líd
e

r 

R
eo

rgan
izad

o
r 

Líd
e

r 

A
d

m
in

istrad
o

r 

Líd
e

r 
C

o
n

stru
to

r Líd
e

r 

O
rgan

izad
o

r 

Líd
e

r 
In

ven
to

r 



seja informal. O empreendedor tende a realizar atividades tanto operacionais como 

administrativas manifestando a falta de tempo para fazer cada uma de suas atividades 

com a qualidade necessária. 

Nessa fase de iniciação, o crescimento é lento mas firme, e a negociação se torna cada 

dia mais estável. 

Fase de crescimento 

Durante esta fase, se terá obtido um maior grau de estabilidade e também o 

crescimento, tanto da base dos clientes como do número necessário de funcionários 

para dar a atenção adequada. 

Nesta fase do ciclo de vida, são importantes as margens adequadas para sustentar o 

crescimento. Demonstrar a rentabilidade em forma de dividendos ou lucros sobre a 

inversão é um elemento-chave. 

Na fase de crescimento, não é provável que tenha incrementado o número de produto 

ou serviços que oferta de maneira substancial, por tanto não terá tido que buscar 

novas fontes de financiamento, mas começa a ter a necessidade de aplicar as técnicas 

de mercado. A função administrativa necessita mais tempo por parte do 

empreendedor, mas pode acontecer que não conte ainda com a equipe administrativa. 

O empreendedor de empresas nesta fase pode fazer a pergunta: Para onde deve se 

orientar de agora em diante? 

O empreendedor deve ser capaz de delegar funções e responsabilidades a seus 

colaboradores, com a finalidade de que ele dedique mais tempo à administração e 

tomada de decisões. 

Fase de amadurecimento 

Na fase de amadurecimento pode ser que tenha chegado ao sucesso e que está à 

frente de uma organização com um posicionamento diferenciado, credibilidade 



estabelecida e uma capacidade técnica comprovada. 

Esta fase implica crescer de uma pequena e exitosa empresa a uma média, ou bem de 

uma média a uma grande, e deve fazer frente a uma maior quantidade de problemas 

de todo tipo. Os sistemas de controle interno e informação tornam-se inadequados 

para fazer frente às crescentes necessidades e poderão surgir problemas imprevistos 

de liquidez relacionados com os requerimentos de capital e financiamento. Um maior 

investimento implicará um aumento em risco; portanto, é importante avaliar estes 

riscos contra as oportunidades. 

A consequência é a necessidade de planejar integralmente. 

Requisitos para um amadurecimento exitoso. 

Os autores do artigo denominado “Prepare-se para o sucesso” (“Make ready for 

success” publicado por Nacional Economic Development Office, 1998) investigaram 

350 empresas e a partir de sua investigação obtiveram uma fórmula para o sucesso 

que pode ser adaptada ao crescimento de todo tipo de pequenas e médias empresas. 

A seguir apresentam-se os oito pontos: 

1. Definir os objetivos de sua empresa e trabalhar para alcançá-los. 

2. Identificar as oportunidades e ameaças do mercado e coordenar o esforço 

comercial ou produtivo para atingir os resultados planejados. 

3. Ter uma clara compreensão da obtenção e aplicação do recurso financeiro 

necessário para sua empresa. 

4. Desenvolver e programar procedimentos administrativos, por meio de 

manuais. 

5. Estabelecer um processo geral para tomar decisões. 

6. Preparar um adequado sistema de informação que sirva de apoio para a 

tomada de decisões. 

7. Organizar os chefes de departamento para que funcionem como equipe 



administrativa. 

8. Capacitar o pessoal com o objetivo de satisfazer as necessidades de 

mudanças da empresa. 

Fase de declínio 

Uma empresa madura encontra-se em uma plataforma de estabilidade. Essa 

estabilidade leva muitas vezes a empresa ao estancamento gerencial, produtivo e 

motivacional. Durante esta fase, é comum que o componente gerencial administrativo 

se transforme em dominante. A empresa dá ênfase à manutenção do alcançado 

mediante os controles do dia-a-dia das tarefas empresariais, assim como de cada um 

de seus processos e funções. Cabe mencionar que infelizmente, nesta etapa, as 

habilidades de Empreendimento e Liderança são normalmente relegadas. Quando uma 

organização desenvolve em forma exagerada o componente administrativo, afogando 

iniciativas de inovação, desenvolvimento e empreendimento, paralisa ela mesma, 

assim também quando o componente de liderança não se manifesta, criam-se fortes 

conflitos pessoais que paralisam ainda mais a organização. Em geral, nestas 

circunstâncias uma empresa não pode responder de forma adequada aos desafios que 

lhe apresentam o consumidor e o mercado, sobrando-lhe pouco tempo de vida. 

Quando uma empresa permanece muito tempo nesse estado de amadurecimento e às 

vezes de estancamento, chega o momento que os procedimentos estabelecidos 

tornam-se tão pesados e a desmotivação é tão forte que não pode atender a seus 

próprios desafios e deteriora-se a tal ponto que pode falir ou até ser absorvida por 

uma empresa muito mais dinâmica. É o momento de reorganizar a empresa. 

 

 

 

 

 

 



Início 

A empresa começa a dar seus primeiros passos. O foca muda das ideias para a ação. O cash é 

vital nesta etapa 

Desenvolvimento 

Cash flow (fluxo de dinheiro) positivo fruto de vendas consistentes, há forte demanda e seus 

produtos foram estabelecidos. 

Hora de mudança para não cair na “Armadilha do Fundador” 

Crescimento 

A empresa renasce, se descentraliza, a liderança se profissionaliza e os objetivos mudam. 

Até aqui, “mais era melhor”; agora, “melhor é mais”. 

Amadurecimento 

A companhia teve sucesso em implantar a infraestrutura que necessita para servir de suporte a 

seu crescimento atual e futuro projetado. 

Ao mesmo tempo institucionalizou a sua atividade entrepreneur, sendo independente do 

fundador para alcançar o sucesso de sua proposta. 

Declínio 

É um processo de deterioração em diferentes graus, passando pelas subetapas da Aristocracia, 

Recriminação e Burocracia. Reflete a incapacidade do Gerenciamento para manter a empresa 

vital e em amadurecimento. 

É o momento de reorganizar a empresa. 

 

Vimos com detalhe o ciclo de vida de uma Empresa. Chegou então o momento em que 

analisemos a situação atual de seus Negócios ou Empresas. Para isso, passaremos a 

realizar o exercício No. 2. 

Exercício No. 2. Responder o mais sinceramente possível às seguintes perguntas: 

1. Descrever qual é o seu negócio, tempo de vida do mesmo e estrutura atual 

 



 

_______________________________________________________________________ 

2. Meu negócio tem uma orientação clara? 

 

_______________________________________________________________________ 

3. Meu negócio está gerando utilidades? 

 

 

_______________________________________________________________________ 

4. Onde coloco meu negócio no ciclo de vida? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Vamos finalizar este capítulo com uma imagem que nos acompanhará nos seguintes 

capítulos. 

Esta é a imagem de um caminho, o caminho que vocês estão traçando para suas vidas, 

e nele vamos completar cada um dos passos que iremos dando através dos capítulos 

seguintes. 



 

 

 

 

 

 

ONDE  ESTOU?  



 

CAPÍTULO III:  

VISÃO E MISSÃO - AONDE EU QUERO CHEGAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos nós, em algum momento, escutamos falar de Alice no País das Maravilhas. 

Escolhemos este diálogo de Alice e o Gato para iniciar este capítulo, já que nos mostra 

claramente que quem não tem um rumo na vida não pode chegar a nenhum lugar. 

Vocês já têm clara qual é a situação com que convivem nestes momentos de suas 

Alice: ... (Prosseguiu) 

    -“Poderia me indicar, por favor, que caminho 
tenho que seguir daqui?”  -“Isso depende aonde 
queira chegar”, respondeu o Gato. 

    -“Não me importa muito aonde...”, começou a 
explicar Alice. 

    -“Nesse caso, tanto faz o caminho que seguir”, 
interrompeu o Gato”. 

    
Tomado de  

Alice’s Adventures in Wonderland,  
de Lewis Carroll, Cap. 6. 

 



vidas, mas, isso é suficiente? É importante ter um rumo a seguir? Necessitamos 

esclarecer qual é nossa meta a alcançar? 

Se quisermos chegar a algum ponto em específico, antes de mais nada devemos 

determinar qual é esse ponto ou meta. 

Lembrem-se do gráfico que nos está marcando a rota de nosso planejamento 

estratégico e nos colocaremos no ponto no qual devemos fixar nossa meta: 

 

Vejamos o segundo quadro marcado em preto. Nele menciona-se que com UMA 

VONTADE DE MUDANÇA, podemos fixar nossa meta a alcançar, a qual estará 

determinada na VISÃO E na MISSÃO. 

Este é nosso segundo passo na rota de nosso planejamento estratégico; conheceremos 

em detalhe como construir nossa VISÃO E nossa MISSÃO no presente capítulo. Com 

base neste conhecimento, estaremos preparados para poder empreender este 

importante passo. 

É importante que vocês reflitam se têm bem claro seu objetivo a alcançar na vida. 

 

Conheceremos agora os significados gerais de Visão e Missão. Neles devemos levar em 



conta que a VISÃO coloca ênfase no futuro em longo prazo e a MISSÃO coloca ênfase 

na “atualidade”. 

 

VISÃO 

O que será o negócio no futuro (uma projeção em longo prazo) 

MISSÃO 

O que é agora o negócio ou o motivo, propósito, fim ou razão de ser da existência de 
uma Empresa ou Pessoa. 

Passaremos agora a estudar com mais detalhe os significados da VISÃO e a forma 

como construir uma VISÃO pessoal. 

DEFINIÇÃO DE VISÃO 

A VISÃO É UMA REPRESENTAÇÃO DO QUE O NEGÓCIO DEVERÁ SER NO FUTURO 

Para construí-la e enunciá-la deve poder responder às seguintes perguntas: 

 Qual é a situação futura desejada para nossos clientes? 

 O que queremos ser no futuro? 

 Como pode ser alcançado esse futuro? 

“O FUTURO SERÁ NOSSO SOMENTE SE O CONSTRUIRMOS. SE NÃO O FIZERMOS, O 

MAIS PROVÁVEL É QUE SEJAMOS INSUMO DO FUTURO DE OUTROS.” 

DEFINIÇÃO DE VISÃO 

 É a descrição detalhada do futuro de nosso negócio ou nossas vidas.   

 É a declaração do que queremos construir para nosso negócio ou nossas vidas, 

é “aonde queremos chegar” em um determinado tempo.  

Vejamos agora qual é a IMPORTÂNCIA DA VISÃO. O que mencionaremos a seguir são 

alguns dos aspectos que melhor esclarecem a importância de ter uma VISÃO. 



 Permite identificar claramente o que queremos alcançar 

 O desenvolvimento do negócio ou nossas vidas tem a ver com esse futuro 

projetado 

 Orienta os esforços dando-lhe coerência e sentido ao acionar o negócio ou 

nossas vidas 

 Deve ser acreditável, realizável e nunca ser utópica 

Outro aspecto importante a levar em conta é como REDIGIR nossa VISÃO. Para isso 

também temos recolhido algum dos pontos mais marcantes a levar em conta para 

poder fazer uma boa redação da VISÃO. Estas são: 

1. Descrição, a mais detalhada possível, de como imaginamos a nossa organização 

ou a nós mesmos em um tempo que nós estabelecemos.   

2. Concentrar-se, imaginá-lo e descrevê-lo.  

3. Não deve ser uma descrição de coisas que queremos ter no futuro, mas como 

vemos desenvolvida a organização ou nossas vidas.   

4. Pode ser redigida no tempo futuro ou no tempo presente.  

Agora vamos trabalhar nossa VISÃO pessoal. Para isso realizaremos o exercício No. 3, 

no qual deverão responder algumas perguntas antes de fazer a redação de sua VISÃO. 

É importante, para poder fazer este exercício, que se visualizem no futuro, que 

pensem como desejariam que fosse sua vida dentro de 5 anos. O que desejariam 

alcançar nesse futuro? 

 

 

 

 

 



EXERCÍCIO No. 3. Passo 1. CONSTRUINDO NOSSA VISÃO. Levando em conta o 

enunciado inicial, você deverá responder às perguntas que se apresentam a seguir. 

Visualize-se em 5 anos. Se você puder ser a pessoa que deseja: 

Quais seriam suas qualidades? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Quais bens materiais gostaria de possuir? 

 

 

 

 

 

 

 

Qual seria seu ambiente ideal para viver? 



 

 

 

 

Quais são seus desejos com relação à saúde, seu estado físico, e tudo que tem a ver 

com o seu corpo? 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Que tipo de relações gostaria de ter com seus amigos, familiares e outros? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Qual seria a sua situação profissional ideal? 

 

 



 

 

Que repercussões gostaria de alcançar com seus esforços? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O que gostaria de aprender? 

 

 

 

 

 

Para onde gostaria de viajar? 

 

 

Qual é sua visão para a comunidade ou sociedade onde mora? 

 

 

 

Que outras coisas gostaria de criar em qualquer outra esfera de sua vida? 

 

 

 

 



 

Exercício No. 3. Passo 2. CRIANDO O ENUNCIADO DE NOSSA VISÃO 

Agora que já meditou sobre onde gostaria de estar em 5 anos em vários aspectos que 

envolvem sua vida, lhe pedimos que: 

Se em 5 anos, depois de obter seus sonhos mais desejados e uma prestigiosa revista 

publicara um artigo sobre você, como o descreveria? Que ressaltaria com relação a 

você? Por que gostaria de ser relembrado? 

Levando isto em conta, agora você deverá redigir sua VISÃO nas seguintes linhas: 

 

MINHA VISÃO PESSOAL 

 

 

 

 

 

 

 

Com sua VISÃO redigida, você já tem dado o primeiro grande passo para definir o seu 

futuro. Vejamos agora A MISSÃO. 

 



DEFINIÇÃO DE MISSÃO 

 

 

A MISSÃO é a formulação dos propósitos de sua vida e deve criar 

compromissos e induzir comportamentos em sua vida. 

Os elementos-chave de uma MISSÃO são: 

 Propósito transcendente 

 Valores claros 

 Imagem de futuro 

  

 

 

A formulação da Missão é uma declaração de conceitos e atitudes mais que de 

detalhes específicos.

A Missão é a formulação dos propósitos 
de sua vida e deve criar compromissos e 

induzir comportamentos na mesma. 



 

A declaração da MISSÃO deve responder as seguintes interrogações: 

Interrogante Conteúdos 

Quem somos? Identidade, legitimidade. 

O que procuramos? Propósitos. 

Por que o fazemos? Valores, Princípios, motivações. 

O que fazer? 
Principais meios para alcançar o 

propósito. 

Para quem trabalhamos? Clientes ou ambiente. 

 

Vejamos agora a definição de alguns conceitos dos conteúdos da MISSÃO. A seguir se 

dará detalhe ao seguinte: 

 

 

 

VALORES CLAROS 

Os valores são crenças profundamente arraigadas de certas qualidades desejáveis. 

Definam o que é correto ou fundamentalmente importante para cada um de nós. 

Fornecem pautas para nossas ações e decisões. 

 

Para a seleção de valores, a seguir lhe fornecemos uma lista dos valores dos quais se 

pode optar, sugerimos escolher somente 3 deles, os que considerar mais relevantes 

para sua vida e sua projeção de futuro. 

VALORES CLAROS 

Os valores são crenças profundamente arraigadas de 
certas qualidades desejáveis.  Definem o que é correto 
ou fundamentalmente importante para cada um de nós.  
Fornecem pautas para nossas ações e decisões. 



Os valores são perspectivas profundamente arraigadas acerca de aquilo que 

valorizamos.  Têm muitas origens: nossos pais, nossa religião, a escola, as pessoas que 

admiramos, a cultura.  Muitos remontam à infância, e adotamos outros quando somos 

adultos. 

Como todos nossos modelos mentais, existe uma diferença entre nossos “valores 

declarados”, os que proclamamos em público, e nossos “valores em ação”, os que 

realmente guiam nossa conduta. 

Uma forma de encontrar seus valores fundamentais é escolher da seguinte lista os 15 

que lhe são mais importantes como guias de conduta, ou como componentes de um 

modo de vida a que aspira. Agora que tem 15, imagine-se que somente lhe deixam 

ficar com 10. A quais renunciaria? Apague cinco. Continue apagando até que chegue a 

Cinco.  Esses são seus valores fundamentais. 

Sinta-se à vontade de acrescentar seus próprios valores à lista. 

- Afeto     - Amizade   - Harmonia interior 

- Artes     - Ascensão e Progresso  - Autoestima 

- Aventura    - Ajuda à Sociedade  - Ajuda aos demais 

- Qualidade nas minhas Atividades - Mudança e Variedade            - Capacidade de Decisão 

- Companhia de pessoas honestas - Competência   - Comunidade 

- Consciência Ecológica   - Conduta ética   - Conhecimento 

- Cooperação    - Criatividade   - Crescimento 

- Democracia           - Desafios Físicos  - Desenvolvimento Pessoal  

 Dinheiro    - Eficiência   - Entusiasmo 

- Equilíbrio    - Estabilidade Profissional  - Excelência 

- Fama     - Família   - Franqueza 

- Lucros Econômicos   - Independência  - Influência em outros  



- Integridade    - Intimidade   - Lealdade 

- Liberdade    - Liderança   - Lugar 

- Mérito    - Natureza   - País 

Ordem (tranquilidade, estabilidade)  - Participação   - Perícia 

- Prazer     - Plenitude   - Poder e autoridade 

- Prestígio Intelectual   - Problemas estimulantes - Pureza 

- Reconhecimento (respeito, prestigio)  - Refinamento   - Relações Íntimas 

- Relações Valiosas   - Religião   - Reputação 

- Respeito    - Responsabilidade  - Riqueza 

- Sabedoria    - Seguridade   - Serenidade 

- Serviço Público   - Status    - Supervisão 

- Tempo Livre    - Trabalho com os demais - Trabalho Gratificante 

- Trabalho Independente  - Tranquilidade Econômica - Verdade 

 

 

PROPÓSITO 

É a razão de existir 

Responder a pergunta “por quê?”, em vez e limitar-se a explicar o que se faz. 

Procurar a transcendência através de um fim profundo e nobre. 

 

Pense no seu propósito atual. 

Segundo Stephen Covey, nós não criamos nossa missão pessoal, a descobrimos ao 

meditar sobre as coisas importantes para nós. 



Uma forma de definir a missão é, a partir dos valores que se identificaram 

previamente, e ao estudar as diferentes funções que desempenhamos em nossa vida 

(executivo, empresário, líder, pai, filho, etc.), meditar um pouco sobre nossos dons, as 

coisas que fazemos bem, quais são as coisas que nos agradam e nos completam, as 

que verdadeiramente nos fazem felizes. 

O enunciado de nossa missão deve ser revisado dia-a-dia, estudado, modificado, além 

da necessidade de se acrescentarem coisas que vamos descobrindo pouco a pouco. 

 

A missão refere-se à ideia de por que um indivíduo acredita que está vivo. 

A visão não é o mesmo que a missão. Missão é similar à direção, a um encabeçamento 

geral. A visão é o destino específico, a imagem de um futuro desejado. A missão é 

abstrata. A visão é concreta. A missão é “afinar a capacidade do homem para explorar 

os céus”. A visão é “um homem na lua no final dos anos 60”. 

Se pode dizer que nada ocorre até que exista uma visão. Mas também podemos dizer 

que uma visão sem missão, sem vocação, é somente uma boa ideia. 

 

 

 

 

IMAGEM DO FUTURO 

É uma imagem clara do resultado final, algo que a pessoa realmente pode ver. 

Concentra-se no que se quer criar ou obter, não em aquilo do que a pessoa deve-se  

 

IMAGEM DO FUTURO 

 É uma imagem clara do resultado final, algo que a pessoa e realmente pode ver. 
 Se concentra no que se quer criar ou obter, não naquilo do que a pessoa deve se 

desfazer. 
 Se concentra no resultado final, não no processo para consegui-lo. 



 

 

UMA MISSÃO PESSOAL DIZ: 

 

O enunciado de uma MISSÃO pessoal é uma carta de declaração do que eu quero ser, 

crença ou constituição pessoal. 

Exemplo de Missão pessoal 

Na minha vida, serei fiel a minha família e amigos, desfrutarei de uma carreira exitosa, 

me manterei são e enfrentarei os desafios que aconteçam no meu caminho.  Valorizo 

minha família, amigos, desenvolvimento espiritual, senso de sucesso e respeito aos 

outros. 

FAMÍLIA 

Durante minha vida, sempre serei um apoio leal para todos os membros da minha 

família. 

AMIGOS 

Sempre estarei com meus amigos e os ajudarei nos problemas que tenham. 

Chegou o momento em que cada um de vocês deverá redigir sua MISSÃO pessoal. 

Para isso, realizaremos o exercício No. 4 e redigiremos a MISSÃO de cada um de vocês. 

 

Exercício No. 4. MINHA MISSÃO PESSOAL 

Agora redija sua MISSÃO nas seguintes linhas (O enunciado de nossa missão deve ser 

revisado dia-a-dia, estudado, modificado, além da necessidade de se acrescentarem 

coisas que vamos descobrindo pouco a pouco). Procedamos então com a nossa 

MISSÃO: 

UMA MISSÃO PESSOAL DIZ: 

Quem sou (propósito claro),  

Para onde vou (imagem do futuro) e 

O que vai guiar a viagem (valores) 



 

MINHA MISSÃO PESSOAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regressemos agora para a figura com a qual estamos construindo graficamente a rota 

de nosso caminho estratégico, e à qual incorporaremos esta segunda parte que 

acabam de completar. Esta é: 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

A ANÁLISE FOFA 

DO QUE NECESSITO? 

 

 

“Encontrar um sentido 

para a vida é encontrar-

lhe sentido pouco a 

pouco a cada dia”. 

           Viktor Frankl. 

 

 

O que é a análise FOFA? O que significa a sigla FOFA? 

Começamos por conhecer o significado destas quatro letras no contexto que nos 

compete: 

F Fortalezas 

O  Oportunidades 

F  Fraquezas 

A  Ameaças 

Por que pode ser interessante ou fornecer uma análise das Fortalezas, Oportunidades, 

Ameaças e Fraquezas?  Vejamos do que trata a análise FOFA e como esta pode ter 



utilidade para nós. 

Formar um negócio, um novo negócio, é uma tarefa emocionante. Para uns é um 

desafio, para outros é algo divertido. Mas além da paixão que é o que move ao 

empreendedor a alcançar muitas coisas, faz-se necessário entender que o 

conhecimento é no final de contas o que o manterá flutuando e a visa e criatividade 

lhe mostrará ou deixará ver as verdadeiras oportunidades. 

Por que alguns negócios que pareciam boas ideias fracassam? Quais são as diferenças 

entre os que fracassam e os que têm êxito? Essas são perguntas difíceis de responder 

rapidamente. O certo é que ainda quando se tem um bom plano de negócios e uma 

estratégia eficiente, as coisas podem não funcionar bem e ocorre o fracasso. O que foi 

que aconteceu? Definitivamente algo falhou e para sabê-lo tem que ser feita uma 

análise retrospectiva muito minuciosa das situações que provocaram a falha e o 

fracasso. Então, o que se deve fazer para evitar o fracasso? Definitivamente deve-se 

fazer um plano realista que inclua todas as situações possíveis. O mais importante 

ainda, deve analisar-se se o negócio que vai empreender é o correto para você. Ou 

seja, você se conhece? Que habilidades você tem? Até onde pode chegar ao explorar 

essas habilidades? Você pode melhorá-las e fazer que transcendam? Sem dúvida 

escolher negócios rentáveis não garante o sucesso. Sempre há um preço a pagar, e 

possivelmente não estamos preparados para isso ou simplesmente não podemos 

pagá-lo. Ou seja, requer-se sacrifício de muitas horas em aprender, planejar, expor e 

resolver os problemas iniciais e sobre todo o conhecimento do negócio, que nos 

encurtará a distância para os objetivos.  Como começar? 

 

Perder o medo do fracasso 

Algumas pessoas não têm plena consciência de si mesmas e desta forma é mais 

provável o fracasso, que dói e também ensina. Entretanto, e ainda com consciência de 

si mesmo, em algumas ocasiões não aprendemos o que se deve aprender de um 

fracasso. Necessita-se capacidade de análise para minimizar o risco ao fracasso, ou 

pelo menos para entender o que foi mal feito, não se fez, se deixou de fazer, se fez 

demais, etc. Aqui há algo importante a ressaltar. Uma alta porcentagem dos 

empreendedores abandona o negócio no primeiro fracasso. Também é certo que os 

fracassos podem ser muito caros, mas isso nos demonstra que não fizemos um bom 

plano de negócios e que a falha pode estar ali. O fracasso somente nos ensina que a 

forma que se escolheu para fazer algo, não foi a forma correta e pela lei das 



probabilidades, quanto mais fracassamos, mais perto estamos do sucesso. 

Um negócio? Sim, mas de que tipo? 

Definir o ramo de nosso negócio pode ser como estar em um labirinto sem saída. Não 

complique a sua vida. A resposta está dentro de você. Deve-se conhecer para poder 

identificar suas habilidades e carências, ter visão para descobrir as oportunidades de 

negócios e para identificar os problemas potenciais. Isso se chama Matriz FOFA e serve 

para analisar em detalhe as Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, seja de 

uma empresa ou de uma pessoa (em inglês chama-se <SWOT> Strenghts, Weaknesses 

Opportunities and Threats). Aqui devemos entender plenamente quais coisas 

dependem de você (os chamaremos de fatores internos) e o que não depende de você 

(os chamaremos de fatores externos) e em ambos existem aspectos positivos e 

aspectos negativos, e ordenam-se como se verá nas seguintes figuras. Temos que 

mencionar que não devemos escolher um negócio por status ou imagem social. Se não 

tivermos os conhecimentos ou as ferramentas para sobressair, somente faremos 

ridículo e perderá credibilidade e autoridade, conduzindo-o diretamente ao fracasso. 

Aqui começa: 

Em que coisas você é bom ou o que tem? 

Se você é honesto consigo mesmo, decidir será fácil, do contrário, pode ser o início de 

problemas maiores. Você escolhe. Na maioria das ocasiões comete-se o erro de 

confundir uma habilidade com algo que nos agrada. Por exemplo, há uma pessoa que 

gosta de plantas e tem um jardim muito bonito, mas não sabe como podá-las ou regá-

las, como preparar a terra para semear, ou não distingue uma planta de outra, mas por 

outro lado, tem um tempero muito bom, é criativa na cozinha e sabe improvisar. Ainda 

que goste de plantas, sua habilidade é cozinhar. Mas quais das suas habilidades você 

deve considerar? TODAS. A oportunidade de negócio pode estar em qualquer lugar e 

ainda assim você não tem uma habilidade própria, pode procurar alguém que a tenha 

e obter um benefício alternativo. O poder de se relacionar com as demais pessoas 

também é uma habilidade, hoje em dia muito valorizada, especialmente na área de 

vendas e relações públicas. A esta lista chamaremos de FORTALEZAS. 

Que coisas não sabe ou não tem? 

Também sendo honesto com você, deve saber no que você não é bom ou não tem 

conhecimento e experiência. Esta lista poderá ser interminável; para esta análise nos 

concentraremos mais nas habilidades, mas a lista das coisas que não sabe ou não tem, 
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a que lhe diga se o negócio é para você ou não, ou lhe indicará o preço que tem que 

pagar para iniciar um negócio. Eu falei iniciá-lo, não falei ter sucesso. Não é a mesma 

coisa. Por exemplo, se não conhece o uso de alimentos para por uma cozinha 

econômica, deve aprender. Aprender o uso de alimentos seria o preço que estaria 

pagando para iniciar o negócio. Terá coisas muito mais complicadas que lhe indiquem 

que determinadas atividades não são para você. Não é ruim aceitá-lo, ao contrário, lhe 

permite eliminar de sua lista de possíveis atividades, aquelas nas que, ao menos a 

primeiro momento, você não tem possibilidade com elas. Quanto mais opções 

eliminar, mais perto estará do negócio que é para você. Que outra coisa pode escrever 

nesta lista? Bem,se você não tem um capital suficiente deve anotá-lo nesta lista. Há 

muito boas ideias detidas por falta de dinheiro para empreender. Aqui é importante 

saber que alguns dos elementos nesta lista podem ser superados e passar para a lista 

das fortalezas. A esta lista a chamaremos FRAQUEZAS. 

Tem notado algo especial? 

Algo como uma rua muito transitada por pedestres ou automóveis? Ou conhece várias 

pessoas que por ir trabalhar não têm tempo de tomar o café da manhã em casa? Perto 

da sua casa não há quem arrume um ventilador e você sabe fazê-lo? Conhece uma boa 

ideia de negócio que está funcionando em outra cidade? Todas estas são 

oportunidades de negócio. Em certas ocasiões é difícil ver ou saber das necessidades e 

muito mais difícil é ter uma ideia que se converta em um bom negócio. Mas isso 

soluciona-se falando com a s pessoas e estando perto delas. Se conversando você 

percebe que mais de duas pessoas têm o mesmo problema, essa pode ser uma 

oportunidade que não deve deixar passar. Se você conhece empresas que estão perto 

de seu endereço, poderia levar-lhes a papelaria que necessitam? Isto poderia ser um 

negócio muito rentável, sem mencionar cafés da manhã, guloseimas, bebidas e outras 

coisas. Em qualquer lugar se pode encontrar uma oportunidade de negócio, mas 

também deve-se analisar os prós e contras de cada uma delas e isso vai deixando mais 

claro qual é o negócio para você. Há que se analisar alguns fatores como o tempo que 

pode e deve dedicar-lhe, facilidade para conseguir o que necessita para desenvolver 

seu negócio, etc. A esta lista a chamaremos OPORTUNIDADES. 

Você tem concorrência? 

Se você está definindo o giro do negócio que empreenderá, esta parte pode ficar vazia. 

Mas se já ficam poucas opções na sua lista, esta lista a qual chamaremos AMEAÇAS lhe 

ajudará em definitivo para tomar decisão. Das opções de suas listas anteriores, 



principalmente de habilidades e oportunidades, pense cuidadosamente e seja realista. 

Esta é a lista onde se comete a maior quantidade de erros. Quando não se fazem todas 

as considerações pertinentes, isso nos pode levar ao fracasso, por muito hábeis que 

sejamos ou por muito capital que tenhamos. Isso tem a ver com os fatores externos 

que afetam o negócio. Ainda que estes efeitos possam ser compensados com uma 

estratégia bem planejada, não se garante invulnerabilidade às ameaças. São vários os 

fatores a considerar, mas os principais são os custos de seus materiais e operações, a 

demanda de seu produto ou serviço e a competência. Ou seja, você pode oferecer um 

bom preço com os custos de materiais e operação mais sua utilidade? Ou se é lançado 

no mercado um produto que substitui o seu, a demanda de seu produto poderá cair? 

Se a concorrência tem um produto melhor, com o mesmo preço ou menor, o que você 

deve fazer? Se a concorrência entrega em domicílio um produto melhor, com preço 

melhor, deve acrescentar um plus e pelo menos igualar ou superar a concorrência? 

Depois de tudo, é preferível procurar um negócio onde a concorrência não seja 

problema, mas ainda assim, deve estar preparado para a concorrência futura. 

Englobando todo o processo, poderia ser importante escutar as pessoas que tenham 

mais experiência que você, em termos gerais. Nunca é demais escutar as opiniões de 

outras pessoas que conheçam mais sobre negócios.  

TAO de Warren Buffet 

Abstenha-se de um negócio que não compreende. 

Não são necessários conhecimentos avançados para saber investir. 

Quando a maré baixa descobre-se quem toma banho nu. 

Nunca pergunte ao barbeiro se você necessita de um corte de cabelo. 

Nunca tema pedir demais quando vende nem oferecer pouco quando compra. 

Aproveita a histeria em vez de fazer parte dela. 

Se um negócio vai bem, com o tempo as ações acabarão indo bem. 

Quando no mercado todos estão felizes, o preço dispara. 

Se você está em um buraco, o mais importante é não continuar cavando. 

 
Lembremos o gráfico que nos marca a rota de nosso planejamento estratégico e nos 

colocaremos no ponto no qual devemos realizar nossa análise FOFA: 

• Situação atual 

• Vontade de mudar 



• Missão, Visão e Valores  

• Análise FOFA  

• Determinação de Vantagem competitiva  

• Definição da estratégia 

• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

• Mudança e afirmação da mudança  

• Situação desejada  

 

Mencionamos a importância da análise FOFA, assim como os benefícios que nos 

podem trazer uma boa análise. Vejamos agora uma definição reumida desta análise: 

 

Análise FOFA 

É a análise da situação com relação ao ambiente em que se encontra o negócio ou a  

 

Vamos aprofundar um pouco mais sobre a parte externa e interna da análise. 

 Vamos a começar pela ANÁLISE EXTERNA: 

A parte externa está relacionada às oportunidades que se oferecem no mercado e as 

ameaças que deve enfrentar, seja em seu negócio, no segmento de mercado 

escolhido, ou na sua vida. 

Neste caso a Empresa ou a pessoa, tem pouco ou nenhum controle e enfrenta não 

somente o ambiente em geral (Contexto Nacional) mas também o ambiente específico 

(indústria). 

Vejamos em detalhe alguns dos fatores mais representativos contidos no ambiente 

geral e no ambiente específico. Estes são: 

Diagnóstico situacional 

É a análise da situação em realção ao ambiente no qual se encontra o negócio ou a pessoa e para análise de suas características internas. O diagnóstico deve  

comprender uma olhada para a situação atual e para a evolução que teve nos anos anteriores. Este diagnóstico compreende os seguintes passos: 
• Análise externa – Oportunidades e ameaças 
• Análise interna – Fortalezas e fraquezas 



Ambiente geral, fatores Ambiente específico, fatores 

Econômicos, como taxa de juros, inflação, 

desemprego, tipo de câmbio, etc. 

A ameaça de concorrentes potenciais. 

Demográficos, como população por idades, 

crescimento da população, etc. 

A rivalidade entre os concorrentes atuais. 

Sociocultural, como estilos de vida, 

costumes, grupos sociais, greves, etc. 

O poder de negociação dos consumidores. 

Político-jurídico, como estabilidade 

política, regulações normativas, eleições, 

etc. 

O poder de negociação dos fornecedores. 

Tecnologia, como inovações, 

desenvolvimento tecnológico, etc. 

A ameaça de produtos substitutos. 

Meio ambiente, como chuvas, secas, etc.  

 

Vejamos agora a análise INTERNA: 

A parte interna tem a ver com as FORTALEZAS E FRAQUEZAS de seu negócio ou vida, 

aspectos sobre os quais tem algum grau de controle. Estes elementos referem-se, em 

termos de empresa, aos ativos, ao pessoal, às vendas e às compras, e o financiamento. 

Em nível da empresa, alguns dos aspectos a considerar na análise INTERNA SÃO: 

 

 

 

 



Os aspectos a considerar na análise interna são: 

OS ATIVOS que se possuem ou que podem ser adquiridos, tais como local, oficina, 

maquinário, equipamentos, carros, caminhonetas, insumos, matéria-prima, etc. 

O PESSOAL na quantidade, tempo e qualidades que sejam necessários. 

O FINANCIAMENTO– Que valor é necessário, que mecanismo vou empregar para adquiri-

lo, quem me financiará, etc. 

COMERCIAL, Força de vendas disponível, inventários, canais de distribuição a empregar, 

promoções que se incorram, diferenciação do produto, etc. 

 

Vejamos agora a análise FOFA: 

FOFA é a sigla usada para se referir a uma ferramenta analítica que lhe permitirá 

trabalhar com toda a informação que possua sobre seu negócio, útil para examinar 

suas FORTALEZAS, FRAQUEZAS, OPORTUNIDADES E AMEAÇAS. 

 

 

 

         Fortalezas  Oportunidades Fraquezas   Ameaças 

 

 

 

 



COMPONENTES DA ANÁLISE FOFA 

FORTALEZAS São recursos que se controlam, capacidades especiais e habilidades com 

que conta uma empresa (ou pessoa) e tem uma posição privilegiada diante de seus 

concorrentes. 

FRAQUEZAS Fatores internos que causam uma posição desfavorável frente aos 

concorrentes. Entre eles temos: recursos dos quais se carece, habilidades que não se 

possuem, atividades que não se desenvolvem positivamente. 

OPORTUNIDADES Fatores que resultam positivos e aproveitáveis que acontecem no 

ambiente da organização e que permitem obter vantagens competitivas. 

AMEAÇAS São situações provenientes do ambiente exterior e que podem chegar a 

ameaçar inclusive a permanência da organização. 

 

A análise FOFA é uma metodologia de trabalho que tem uma série de benefícios para 

quem a utiliza. Vejamos um pouco de suas principais características.  Estas são: 

 A análise FOFA tem como objetivo converter os dados que dispomos em 

informação processada e pronta para tomar decisões. 

 Para poder realizar uma boa análise deve-se ter a capacidade de selecionar em 

um universo de informação na organização. 

 Deve-se poder diferenciar o relevante do irrelevante 

 Deve-se poder diferenciar o externo do interno 

 Deve-se poder diferenciar o bom do mau. 

 A análise FOFA pode ser realizada respondendo a estas três perguntas: 

 É relevante para minha organização? 

 É uma variável externa ou interna na minha empresa? 

 É bom ou mau para minha empresa? 



Finalmente, temos que, ao realizar uma análise FOFA, suas principais 

conclusões costumam ser apresentadas em gráficos da seguinte forma: 

 

 

    

 

Com o conhecimento adquirido até o momento, somado ao que tínhamos construído 

de informação nos exercícios prévios, agora procederemos a realizar o EXERCÍCIO No. 

5. Este exercício consiste em 5 passos e tem como objetivo fazer a análise de nossas 

Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças pessoais. 

Chegou então o momento de realizar nossa análise FOFA. Para isso, levando em conta 

a teoria revisada, prepare uma lista de suas FOFA pessoais. Vamos fazê-lo por passos. 

Passo 1. Minhas Fortalezas. 

Para fazer esta lista, considere os RECURSOS que têm. Pense em COMO VOCÊ É. Tudo 

o que tem dentro de você que facilita ou pode facilitar o alcance de seus sonhos, que 

cresça e se desenvolva. Podem ser: 

Sua inteligência, Suas experiências, Seus conhecimentos, Sua saúde, Suas aptidões, 



Seus sentimentos e afetos, Sua criatividade... E muito mais. 

Exercício 5. Passo 1. MINHAS FORTALEZAS. 

Faça uma lista que contenha pelo menos 3 aspectos que representem uma FORTALEZA 

para você. Levando em conta os seguintes aspectos mais relevantes para sua pessoa 

(Pessoal (físico, emocional, intelectual, espiritual), Familiar, Social, Profissional, etc.). 

MINHAS FORTALEZAS 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



Exercício 5. Passo 2. MINHAS OPORTUNIDADES 

Faça uma lista que contenha pelo menos 3 aspectos que representem uma 

OPORTUNIDADE para você.  Levando em conta os seguintes aspectos mais relevantes 

para sua pessoa (Pessoal (físico, emocional, intelectual, espiritual), Familiar, Social, 

Profissional, etc.). 

MINHAS OPORTUNIDADES 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 



Exercício 5. Passo 3. MINHAS FRAQUEZAS 

Faça uma lista que contenha pelo menos 3 aspectos que representem uma FRAQUEZA 

para você. Levando em conta os seguintes aspectos mais relevantes para sua pessoa 

(Pessoal (físico, emocional, intelectual, espiritual), Familiar, Social, Profissional, etc.). 

MINHAS FRAQUEZAS 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



Exercício 5. Passo 3. MINHAS AMEAÇAS 

Faça uma lista que contenha pelo menos 3 aspectos que representem uma AMEAÇA 

para você. Levar em conta os seguintes aspectos mais relevantes para sua pessoa 

(Pessoa (físico, emocional, intelectual, espiritual), Familiar, Social, Profissional, etc.). 

MINHAS AMEAÇAS 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 



Exercício 5. Passo 5. MINHA MATRIZ FOFA. 

Neste ponto, já completamos nossa análise de Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e 

Ameaças. 

Devemos agora selecionar aqueles aspectos que são os mais relevantes em cada ponto 

e colocá-los na matriz FOFA. Ao completá-la, teremos um panorama completo de 

aqueles aspectos em que centraremos nosso PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

FRAQUEZAS AMEAÇAS 

  

  

  

  

  

 

 



 

Agora que completamos o capítulo com a análise FOFA, regressemos para a imagem 

que nos está acompanhando nesta travessia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Temos agora nossa imagem com algumas pedras douradas e outras cinzas, algumas 

dentro de nosso caminho, outras fora dele. Muitas vezes nos distraímos tratando de 

combater pedras que se encontram fora de nosso caminho e que não nos vão ser úteis 

para nada. O importante é saber diferenciar aquelas pedras que são boas para nós 

daquelas que não o são, aquelas que nos vão a servir no futuro daquelas que não. 

Essa é a grande tarefa que vocês têm pela frente. 

Meu ponto de partida 

Onde estou agora  

VISÃO E MISSÃO 

Aonde quero chegar 



CAPÍTULO V 

MINHAS ESTRATÉGIAS 

COMO ALCANÇÁ-LAS? 

 

MUDEMOS DE ESTRATÉGIA QUANDO AS COISAS 

NÃO NOS SAIAM BEM, E VEREMOS QUE AS COISAS 

PODEM MUDAR 

 

Mencionamos que é importante ter uma boa visão de nosso negócio e, com base nesta 

visão, estabelecer uma Estratégia para conseguir os resultados que esperamos.  

Mas, o que é uma Estratégia? 

Para defini-la de forma simples, uma Estratégia empresarial é a forma em que a 

organização pensa alcançar seus objetivos. Uma Estratégia pessoal, portanto, é a 

forma como uma pessoa pensa em alcançar seus objetivos pessoais. 

Recordemos o gráfico que nos está marcando a rota de nosso planejamento 

estratégico e nos colocaremos no ponto no qual devemos fixar nossa meta: 



• Situação atual 

• Vontade de mudar 

• Missão, Visão e valores  

• Análise FOFA  

• Determinação de Vantagem competitiva  

• Definição da estratégia 

• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

• Mudança e afirmação da mudança  

• Situação desejada  

 

Vemos o quadro marcado em preto. Nele menciona-se a definição da Estratégia, 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. 

Este é o ponto onde estamos começando a aplicar nosso pensamento estratégico para 

determinar o rumo que nossas vidas ou nossos negócios tomarão no futuro. 

Até o momento já estudamos e trabalhamos o seguinte: 

1. Análise de sua situação atual. 

2. Visão e Missão. 

3. Análise FOFA. 

Vamos então agora entrar no tema estratégico e na construção de COMO IREI 

ALCANÇÁ-LAS? 

Vejamos agora algumas definições do que é uma Estratégia; de forma mais concreta, 

podemos dizer que: 

 

 



Uma estratégia é o conjunto de ações que se aplicarão em um contexto determinado 

com o objetivo de alcançar o fim proposto. 

Se levarmos esta definição ao âmbito de uma organização, podemos dizer que a 

Estratégia em organizações em geral é: 

Simplesmente o modo em que a organização pensa alcançar seus objetivos em longo 

prazo, quaisquer que sejam estes!! 

Outra definição que trabalha o termo a partir do ponto de vista geral e também de 

suas distintas acepções é: 

 

Uma estratégia é um conjunto de ações que se aplicarão em um contexto 

determinado com o objetivo de alcançar o fim proposto. 

 

É possível identificar diferentes acepções alternativas para o termo de Estratégia, 

sendo estas complementares. 

 

 

 

 

É possível ver desde diferentes acepções, 
estas podem ser: 



 

A definição de cada uma delas apresenta-se a seguir: 

Estratégia como plano. É um curso de ação conscientemente desejado e 

determinado de forma antecipada, com a finalidade de assegurar o alcance dos 

objetivos da Empresa. 

 

Estratégia como tática. É entendida como uma manobra específica destinada a 

deixar de lado ao oponente ou concorrente, tem uma conotação esportiva ou 

militar. 

 

Estratégia como pauta. A Estratégia é qualquer conjunto de ações ou 

comportamento, seja deliberado ou não. Especificamente, a Estratégia deve ser 

coerente com a conduta ou comportamento. 

 

Estratégia como posição. A Estratégia é qualquer posição viável ou forma de 

situar a empresa no ambiente, seja diretamente competitiva ou não. 

 

Estratégia como perspectiva. A Estratégia consiste em arraigar compromissos 

nas formas de atuar ou responder; é um conceito abstrato que representa para 

a organização o que a personalidade para o indivíduo. 

 

Estratégia como planos para o futuro e padrões do passado.  Os estrategistas 

encontram-se situados no passado das capacidades corporativas e no futuro de 

suas oportunidades de mercado.  Em consequência, ao incorporar a 

importância das experiências passadas, seu conceito de Estratégia afasta-se da 

concepção clássica, para projetar-se. As Estratégias são tanto planos para o 

futuro como padrões do passado. 

 

Estratégia como ação coletiva. A Estratégia é uma ação coletiva orientada em 

uma direção comum para alcançar metas previamente estabelecidas. Também 

pode definir-se que a Estratégia abarca os mais importantes 

problemas de desenvolvimento – nos últimos anos- inclusive em longo prazo. 

(Karlöf, 1993). 

 

 



A TÉCNICA DE ESTRATÉGIA DA MATRIZ FOFA 

 

 

No capítulo anterior, vimos a matriz FOFA em cada um de seus componentes e os 

trabalhamos para cada um de nós, agrupando-os finalmente no esquema de matriz. 

A seguir veremos o que é uma técnica para construir nossas Estratégias baseando-nos 

na análise FOFA que realizamos. Por isso essa matriz vai nos servir agora para construir 

nossas Estratégias FOFA. 

Vamos então entrar na metodologia para aplicar a técnica de construção de 

Estratégias com a MATRIZ FOFA. 

A matriz FOFA (que acabamos de ver no capítulo anterior), nos indica quatro 

Estratégias alternativas conceptualmente distintas.  

Na prática, algumas das Estratégias transferem-se ou podem ser realizadas de maneira 

concorrente e de acordo. 

Para nossos fins, o foco estará sobre as interações dos quatro conjuntos de variáveis, e 



o trabalharemos em quatro frentes, sendo estas: 

1. A Estratégia Mini – Mini FA 

2. A Estratégia Mini – Maxi FO 

3. A Estratégia Maxi . Mini FA 

4. La Estratégia Maxi . Maxi FO 

Vejamos então cada uma delas. 

1. A Estratégia Mini – Mini FA 

O objetivo da Estratégia FA (Fraquezas vs. Ameaças) é minimizar tanto as fraquezas 

como as ameaças. Uma instituição ou pessoa que enfrenta somente a ameaças 

externas e fraquezas internas pode encontrar-se em uma situação totalmente 

precária, terá que lutar pela sua sobrevivência ou chegar até sua liquidação. 

No entanto, existem alternativas; por exemplo, reduzir operações procurando 

sobrepor-se a suas fraquezas ou esperando tempos melhores, quando desapareçam 

essas ameaças. 

Entretanto, qualquer que seja a Estratégia selecionada, a posição FA sempre deverá se 

procurar evitar. 

2. A Estratégia Mini – Maxi FO 

A segunda Estratégia FO (Fraquezas vs. Oportunidades) visa a minimizar as fraquezas e 

maximizar as oportunidades. 

Uma instituição poderia identificar oportunidades no meio ambiente externo mas ter 

fraquezas organizacionais que lhe evitam aproveitar as vantagens do mercado. 

 

 



3. A Estratégia Maxi – Mini FA 

Esta Estratégia FA (Fortalezas vs. Ameaças) baseia-se nas fortalezas da Instituição que 

podem topar com as ameaças do meio ambiente externo. 

Seu objetivo é maximizar as primeiras, enquanto se minimizam as segundas. 

Entretanto, isso não significa necessariamente que uma instituição forte tenha que 

dedicar-se a procurar ameaças no meio ambiente externo para enfrentá-las. Pelo 

contrário, as fortalezas de uma instituição devem ser usadas com muito cuidado e 

discrição. 

4. A Estratégia Maxi – Maxi FO 

A qualquer instituição lhe agradaria estar sempre na situação onde pudesse maximizar 

todas suas fortalezas como suas oportunidades, ou seja, aplicar sempre a Estratégia FO 

(Fortalezas vs. Oportunidades). 

Tais instituições poderiam abrir mão de suas fortalezas, utilizando recursos para 

aproveitar a oportunidade do mercado para seus produtos e serviços. 

Finalmente, ao terminar os quatro passos definidos mediante esta técnica, se poderá 

contar com uma matriz FOFA de Estratégias em cada um dos pontos trabalhados. 

Para poder ter uma visão completa da análise e propostas efetuadas, a mesma deverá 

ser trabalhada no esquema de matriz, o qual lhes permitirá ter cada combinação de 

Estratégias no quadrante que lhe corresponde. A forma de apresentá-los é a que se 

detalha no seguinte esquema: 

 

 



A ESTRATÉGIA FOFA - RESUMO 

Fatores 
Internos 

 
Fatores 
Externos 

Lista de Fortalezas 
F1 
F2 
. 
. 
Fn 

Lista de Fraquezas 
D1 
D2 
. 
. 
Dn 

Lista de Oportunidades 
 
O1 
O2 
. 
. 
. 
On 

MAXI - MAXI FO 
Estratégia para 
maximizar as Fortalezas 
e as Oportunidades 
Estratégia 1 
Estratégia 2 
Etc. 

MINI – MAXI FO 
Estratégia para 
minimizar as Fraquezas 
e maximizar as 
Oportunidades 
Estratégia 1 
Estratégia 2 
Etc. 

Lista de Ameaças 
 
A1 
A2 
. 
. 
. 
An 

MAXI . MINI FA 
Estratégia para 
maximizar as Fortalezas 
e minimizá-las  
Ameaças 
Estratégia 1 
Estratégia 2 
Etc. 

MINI . MINI FA 
Estratégia para 
minimizar as Fraquezas 
e as Ameaças 
Estratégia 1 
Estratégia 2 
Etc. 

 

Podemos observar como cada quadrante tem as Estratégias correspondentes à 

combinação correspondente. 

Agora, já conhecedores desta técnica, e contando com nossa matriz FOFA elaborada 

no exercício No. 5, o que vamos a fazer a seguir é construir nossa matriz de Estratégias 

FOFA. Para isso, realizaremos o exercício No. 6, levando em conta o trabalhado no 

exercício No. 5. 

 



Exercício No. 6. MATRIZ DE ESTRATÉGIAS FOFA 

Elabore pelo menos 3 Estratégias por cada quadrante da matriz de Estratégias FOFA de 

acordo com a técnica aprendida no presente capítulo. Antes de realizar o exercício, é 

recomendável que você releia sua VISÃO e sua MISSÃO. 

FATORES 

INTERNOS 

FATORES  

EXTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 

FRAQUEZAS 

OPORTUNIDADES 

  

  

  

AMEAÇAS 

  

  

  



Agora que completamos o capítulo e já contamos com nossa MATRIZ DE ESTRATÉGIAS 

FOFA, regressemos à imagem que nos está acompanhando nesta travessia. Vejamos 

que novos elementos incorporamos a ela. 

 

 

 

Essas pedras no caminho, que antes podiam parecer obstáculos, foram transformadas 

e agora podem ser aproveitadas ou evitadas. Já neste momento nos encontramos mais 

preparados para enfrentar ou aproveitar das mesmas e continuar na rota para alcançar 

nossa VISÃO e nossa MISSÃO. 

VISÃO E MISSÃO 

Aonde quero chegar 



CAPÍTULO VI 

MEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

PARA ONDE VOU? 

 

“O segredo para progredir é começar por 

algum lugar.  

O segredo para começar por algum lugar é 

fragmentar suas complexas e cansativas 

tarefas, de tal maneira que fiquem convertidas 

em pequenas tarefas que você possa realizar e 

então, simplesmente começar pela primeira”. 

Mark Twain. 

 

Lembremos o gráfico que está nos marcando a rota de nosso planejamento estratégico 

e localizar-nos no ponto no qual devemos fazer nosso Planejamento Estratégico: 

• Situação atual 

• Vontade de mudar 

• Missão, Visão e valores  

• Análise FOFA  

• Determinação de Vantagem competitiva  

• Definição da estratégia 

• PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

• Mudança e afirmação da mudança  

• Situação desejada 



A perspectiva em longo prazo ou horizonte, é a resposta para a pergunta Onde 

necessita estar a empresa, negócio ou indivíduo, em um momento específico do 

futuro para desempenhar sua visão, missão e estratégias? O Planejamento 

Estratégico é um processo dinâmico, suficientemente flexível para permitir e até forçar 

modificações nos planos, para responder às cambiantes circunstâncias. Desde o ponto 

de vista pedagógico, o Planejamento Estratégico é importante porque oferece às 

organizações as seguintes vantagens: 

 Obriga aos executivos a ver o planejamento a partir de uma macro perspectiva, 

assinalando os objetivos centrais, de maneira que nossas ações diárias nos 

aproximem cada vez mais das metas. 

 Mantém, ao mesmo tempo, o foco no futuro e no presente. Reforça os 

princípios adquiridos na visão, missão e Estratégias. 

 Fomenta o planejamento e a comunicação interdisciplinar. 

 Designa prioridades no destino dos recursos. 

 Melhora o desempenho da organização: Orienta de maneira efetiva o rumo da 

organização, facilitando a ação inovadora de direção e liderança. Permite 

enfrentar os principais problemas da organização: Enfrentar a mudança no 

ambiente e mostrar as oportunidades e as ameaças. 

 O desenvolvimento de uma planificação estratégica produz benefícios 

relacionados com a capacidade de realizar uma gestão mais eficiente, liberando 

recursos humanos e materiais, o que resulta na eficiência produtiva e em uma 

melhor qualidade de vida e trabalho para todos os membros. Ajuda a melhorar 

os níveis de produtividade, conducentes ao alcance da rentabilidade. 

 Favorece a Direção e coordenação organizacional ao unificar esforços e 

expectativas coletivas. 

 Aperfeiçoa os processos nas Áreas ao traduzir os resultados em resultados 

sinérgicos. 

 Contribui para a criação e redefinição de valores corporativos, que se traduzem 

em: 

o Trabalho em Equipe. 

o Compromisso com a organização. 



o Qualidade no serviço. 

o Desenvolvimento humano (pessoal e profissional). 

o Inovação e criatividade. 

o Comunicação. 

o Liderança, etc. 

Vejamos agora algumas definições resumidas do Planejamento Estratégico: 

 

Responder a perguntas tais como: 

Qual é o foco? Estabelecer áreas de resultados. 

O que é importante? Identificar e analisar problemas críticos. 

Como medir os resultados? Seleção dos KPI – Key Performance Indicators 

Quais são seus objetivos? Identificação de objetivos e metas. 

Como alcançar os objetivos? Elaboração dos planos de ação. 

 

 



Tal como mencionado previamente é muito importante para um planejamento 

estratégico, a intuição e a colaboração do pensamento ESTRATÉGICO no momento de 

fazê-lo. 

Os propósitos de um pensamento estratégico são: 

 Dar direção 

 Gerar uma agenda de mudança 

 Designar Recursos para alcançar as metas 



Vejamos agora quais são os passos do PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. 

Estes são: 

 

 

 

Como vocês podem observar, o que tem sido feito durante todo este módulo é 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO de suas próprias vidas. Assim, podemos ver que 

chegamos ao ponto de concretizar nosso Planejamento Estratégico em Planos 

concretos com ações específicas para o alcance das mesmas. 

Chegou o momento de fixar nossos objetivos, para isso é importante levar em conta o 

seguinte: 



 

É muito importante ter presente as características que devem ter os objetivos no 

momento de fixar-se. 

Alguns exemplos de objetivos: 

 Reduzir os desperdícios em produção de 2% a 1% no período Janeiro 2008-
Dezembro 2008. 

 Melhorar a satisfação de Clientes > (maior) 85 pontos (pesquisa ano 2008) 

 Reduzir a ausência do pessoal < (menor) 1% no período Janeiro 2008-Dezembro 
2008. 

 
A forma como fixar um objetivo é de alta relevância para que os mesmos sirvam de 
guia no futuro. Vejamos agora algumas pautas sobre como estabelecer os objetivos: 
 

Fixando objetivos 

Estabelecer objetivos facilitará o 
planejamento . ao fixar um objetivo 

mensurável, a tarefa que parecia 
impossível pode ser decomposta em 

partes manejáveis . Somente 

estabelecendo objetivos mensuráveis, 
você e sua equipe, saberão que o 
programa foi um sucesso.  . O objetivo 

define o critério de sucesso para o 

projeto de uma maneira que todos 
possam entender . 

Características dos objetivos: 

• Devem ser ESPECÍFICOS 

• Devem ser MENSURÁVEIS 

• Devem ser ATINGÍVEIS 

• Devem ser RELEVANTES 

• Devem ser PROGRAMADOS NO  
TEMPO  



 

Chegou o momento de fixar seus objetivos pessoais e desenvolver seu Planejamento 

estratégico. Para isso, em cada âmbito de sua vida deverão determinar seus objetivos, 

o plano de ação para alcançá-los e como serão medidos no tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• O primeiro     passo       é   descrever     o   objetivo,   devemos    fazê-lo    em positivo, 
usando o verbo  no       presente    na  primeira   pessoa do      singular     como      se      já  
tivéssemos conseguido    . 

Descrever o objetivo 

• Depois  de tê-lo descrito, o    intitulamos     resumindo   em    três  ou    quatro 
palavras : “Estar em   forma” . Título  do objetivo 

• Desde el principio debemos determinar qué resultados esperamos de la 
consecución del objetivo, y qué cosas concretas nos indicarán que hemos 
tenido éxito, Describámosla como si la estuviéramos viendo . 

Quando  se alcançará 

• Un FCE es un conjunto de circunstancias que influyen en el cumplimiento 
del objetivo . Son las causas que, si fallan, impedirán que lo cumplamos . 
Por ejemplo, el objetivo es perder peso, los FCE serán “alimentación 
adecuada” y “ejercicio físico” . 

Fatores  críticos  de  
sucesso FCE 

• O que precisamos adquirir para atingir o objetivo seja em matéria de  
conhecimentos, hábitos e atividades que devemos fazer diariamente para que os  
mesmos sejam atingidos. Por ex. “Beber muita água” 

Conhecimentos, hábitos 

• A ação é tudo. Que pequenas coisas podemos fazer cada día e que resulte mais  
conveniente para conseguir este objetivo? Atividades diárias 

• Passos    intermediários         que         teremos     que     dar     a   caminho      do        objetivo        final         . Ações ou  marcos 

• O primeiro passo é descrever o objetivo, devemos fazê-lo em positivo, usando o 

verbo no presente na primeira pessoa do singular como se já tivéssemos conseguido. 

• Depois de tê-lo descrito, o intitulamos resumindo em três palavras : "Estar em 

forma". 

• Desde o principio, devemos determinar quais resultados esperamos do alcance do 

objetivo, e que coisas concretas estes nos indicarão que tivemos êxito. Vamos 

descrevê-lo como se o estivéssemos vendo. 

• Um FCE é um conjunto de circunstâncias que influem no cumprimento do objetivo. 

São as causas que, se falharem, impedirão que o possamos cumprir. Por exemplo, o 

objetivo é perder peso; os FCE serão "alimentação adequada" e "exercício físico". 

•O que precisamos adquirir para atingir o objetivo seja em matéria de 

conhecimentos, hábitos e atividades que devemos fazer diariamente para que os 

mesmos sejam atingidos. Por ex. "Beber muita água". 

•A ação é tudo. Que pequenas coisas podemos fazer a cada dia e que sejam mais 

convenientes para conseguir este objetivo? 

• Passos intermediários que teremos que dar a caminho do objetivo final. 



Exercício No. 7. MEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

MEU PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

ÂMBITO 
Onde poderia 

estar? (Objetivos a 

alcançar) 

Como poderia 
chegar ali? (Plano de 

ação) 

Como vou medi-lo? 
(Quando e onde) 

 
 

Pessoal (Físico, 
emocional, 
intelectual e 
espiritual) 
 

   

 
 
 

Familiar 
 
 
 

   

 
 
Social 
 
 
 

   

 
 
Educacional 
 
 
 

   

 
 
Profissional 
 
 
 
 

   



Com a construção de seu Planejamento estratégico, completamos o ciclo do processo 

de PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO e estão preparados para passar este conhecimento a 

seus negócios pessoais. 

Regressemos então à imagem que nos acompanha em todo o processo para ver que 

novos elementos foram incorporados: 

 

 

 

 

VISÃO E MISSÃO 

MIMISSÃÂOIÓN Y 

MISIÓN 

 


