
 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: ESTUDO DE CASO EM 3 

ORGANIZAÇOES DE SEGMENTAÇÃO NO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS 

PEDAGÓGICOS DE PEQUENO PORTE EM  BELO HORIZONTE 

 

Glauciene Jessica Soares1 
Juliana Fernandes de Aquino1 
Caroline Diones Teixeira2 
 

RESUMO 
 
O objetivo geral deste estudo foi analisar as dificuldades dos gestores em 
implementar o planejamento estratégico em empresas de pequeno porte e 
analisar a viabilidade de implementação da ferramenta. A metodologia utilizada 
reuniu características exploratórias e descritivas, tendo sido também um estudo 
de caso, em que a abordagem ocorreu por meio da pesquisa qualitativa. No 
estudo de caso utilizou-se três empresas do mesmo ramo de negócios, e foram 
analisadas informações referentes ao planejamento estratégico das mesmas. A 
coleta das informações ocorreu por meio da aplicação do roteiro de entrevista, 
detectando dados acerca da percepção dos gestores sobre conhecimento 
referente ao planejamento empresarial. As três empresas estudadas não 
possuem planejamento estratégico definido. O que se pôde observar através 
deste estudo é que o planejamento estratégico tem por objetivo organizar, de 
forma disciplinada, as tarefas da empresa, de forma operacionalmente 
eficiente, guiando a mesma para um futuro melhor e inovador. Em uma 
organização, o planejamento estratégico vem definir o caminho dos negócios, 
definindo-os elementos importantes em seu cenário de atuação, seus 
concorrentes e suas estratégias para que se obtenha vantagens competitivas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Estratégico, Gestão Organizacional, 
Vantagem Competitiva. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

O cenário econômico vivenciado atualmente pelas empresas é de grande 

competição, marcado pela globalização, por novos processos organizacionais, 

tecnologia avançada e por um grande fluxo de informações circulando a todo 

instante. Diante disso, é importante que as empresas tenham um plano de 

ação que proporcione vantagem competitiva e que seja sustentável ao 
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ambiente organizacional para que, assim, sobreviva a esta concorrência 

acelerada em ambiente global. 

 

Neste ambiente competitivo, é preciso estar atento às forças que interferem 

nas organizações como fatores sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, 

dentre outros, tornando as empresas menos vulneráveis a esses problemas. 

Daí percebe-se a importância de se ter um planejamento estratégico para 

solucionar problemas futuros que as organizações possam ter. 

 

Segundo Tachizawa e Rezende (2000), captar e compreender as grandes 

tendências das organizações atuais é muito importante para a gestão 

estratégica para que, assim, as empresas estejam adaptadas à realidade 

presente e preparadas para evitar problemas futuros e não comprometer a 

sobrevivência das organizações.   

 

As empresas que não possuem planejamento, controle de suas informações e 

direcionamento tendem a ter resultados negativos e a tomar decisões nem 

sempre satisfatórias. 

 

Oliveira (2013), explica que o planejamento estratégico é um processo da 

organização que estabelece um apoio para a empresa e que orienta a 

organização em busca da melhor direção a longo prazo, visando melhorar a 

relação com o ambiente externo, se posicionando de forma inovadora e 

diferenciada dos concorrentes. 

 

Segundo uma pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas – SEBRAE (2014), um dos principais fatores que levam ao 

fechamento de uma empresa é a falta de planejamento prévio, ou seja, não há 

um estudo de mercado e das necessidades do público alvo em questão, o que 

faz com que não seja possível formar e sustentar sua carteira de clientes. 
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O presente estudo pretende mostrar de forma elucidativa os motivos pelos 

quais as empresas de pequeno porte têm dificuldade no uso da ferramenta de 

planejamento, já que este é muito importante para a empresa alcançar 

resultados positivos. 

 

Este trabalho é relevante por identificar as dificuldades de implementar o 

planejamento estratégico, e contribui para indicar os benefícios do 

planejamento para as organizações em geral, principalmente para as pequenas 

empresas e para o meio acadêmico, demonstrando aos futuros 

administradores uma visão holística dos negócios. Auxilia também no 

conhecimento sobre a geração de valor no longo prazo e estratégias 

sustentáveis no ambiente empresarial. 

 

O objetivo geral deste trabalho foi o de analisar as dificuldades dos gestores 

em implementar o planejamento estratégico em empresas de pequeno porte e 

avaliar a viabilidade de implementação da ferramenta. 

 

Pretendeu-se, especificamente: analisar a percepção dos gestores sobre 

planejamento estratégico; verificar os principais entraves que dificultam a 

implementação de um planejamento estratégico nas em determinadas 

empresas de pequeno porte; verificar como as empresas pequenas sobrevivem 

no mercado mesmo sem planejamento estratégico.  

 

Diante deste contexto, optou-se por fazer uma pesquisa exploratória descritiva 

através do estudo de caso, tendo como unidade de análise três empresas de 

fabricação de brinquedos pedagógicos, localizadas no município de Belo 

Horizonte, Minas Gerais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 ESTRATÉGIA EMPRESARIAL  

 

Fala-se em estratégia desde os primórdios, primeiramente na Grécia Antiga e 

depois nas guerras militares em busca de um melhor posicionamento diante do 

inimigo. De acordo com Filardi e Fishiman (2015), apenas em meados do 

século XX a estratégia começou a chegar ao meio acadêmico e empresarial, 

certamente como resposta a um ambiente mais complexo onde os gestores 

precisam ter um melhor posicionamento frente à elevada concorrência, e uma 

abordagem mais diferenciada com relação aos clientes. 

 

Mintzberg et al. (2007, p.74) definem estratégia da seguinte forma: 

 

A estratégia corporativa é o modelo de decisões de uma empresa que 
determina e revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz as 
principais políticas e planos para atingir essas metas e define o 
escopo de negócios que a empresa vai adotar, o tipo de organização 
econômica e humana que ela é ou pretende ser e a natureza da 
contribuição econômica ou não-econômica que ela pretende fazer 
para seus acionistas, funcionários, clientes e comunidades 
(MINTZBERG et al. 2007, p. 74). 

 

Para Barney e Hesterly (2011), a estratégia significa uma teoria, ou seja, uma 

forma com que a organização pretende alcançar vantagens em relação aos 

seus concorrentes. Uma boa estratégia é aquela que gera tais vantagens, onde 

há a possibilidade de beneficiar-se delas através do crescimento da 

competição, adquirindo conhecimento para obtenção de lucro.  

 

Para Thompson; Strickland III; Glambe (2011), o conceito de estratégia 

consiste na forma que a organização irá posicionar-se no mercado e nas 

abordagens administrativas que os gestores utilizam para o crescimento do 

negócio, para assim, atrair e satisfazer os clientes, competir de modo bem-

sucedido e alcançar níveis pretendidos de desempenho organizacional. 
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Já para Oliveira (2014), a estratégia empresarial é o posicionamento da 

empresa ao ambiente em que opera, em geral, em constante mudança. A 

estratégia não deve ser considerada um plano fixo ou determinado mas deve 

servir de orientação para a tomada de decisão dos gestores. A estratégia 

dispõe da melhor forma para utilizar os recursos organizacionais, tornar a 

empresa competitiva, superar a concorrência, minimizar os problemas e 

aproveitar as oportunidades disponíveis no mercado. 

 

As estratégias formais e eficazes contêm três elementos essenciais: 
(1) as metas (ou objetivos) mais importantes a serem atingidas, (2) as 
políticas mais importantes que orientam ou limitam a ação e (3) as 
principais sequencias de ação (ou programas) que levaram o 
cumprimento das metas definidas dentro dos limites estabelecidos 
(MINTZBERG et al., 2007, p. 29). 

 

Mintzberg et al. (2007) explicam que uma estratégia bem formulada ajuda a 

organização a ajustar os recursos disponíveis para competir de um modo mais 

eficaz, baseado nas competências e deficiências internas da empresa e, 

também, nas mudanças antecipadas no ambiente em que opera, além dos 

movimentos contingentes por parte de concorrentes mais inteligentes.  

 

2.2 ANALISANDO O AMBIENTE INTERNO E EXTERNO 

 

2.2.1 Ambiente Interno 

 

Para Tavares (2010), a análise do ambiente interno é o instrumento que 

possibilita o conhecimento das habilidades e competências da empresa. De 

acordo com Oliveira (2014), análise interna tem por finalidade colocar em 

evidência as qualidades e deficiências da organização que está sendo 

analisada, identificando os pontos fortes e fracos da mesma, principalmente 

diante da atual posição de seus produtos ou serviços em contrapartida com os 

segmentos de mercado. 
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De acordo com Barney e Hesterly (2011, p. 7), “a análise interna pode ser 

usada por empresas para identificar as áreas da organização que requerem 

melhorias e mudanças”. 

 

Como explicam Hitt; Ireland; Hoskisson (2011), as incertezas ambientais 

aumentam a complexidade sobre as questões a serem analisadas quando se 

estuda o ambiente interno. Essas questões afetam as decisões referentes aos 

recursos e capacidades que se tornarão base de vantagem competitiva para a 

empresa, e os conflitos internos surgem quando se toma decisões sobre 

competências essenciais. 

 

2.2.2 Ambiente Externo 

 

Thompson; Stricland III; Glambe (2011) explicam que todas as organizações 

operam em um macroambiente moldado por influências que emanam da 

economia como um todo, da demografia populacional, dos valores da 

sociedade, dos estilos de vida, da legislação e regulações oficiais, de fatores 

tecnológicos e do setor da arena competitiva em que opera. As influências 

estrategicamente relevantes vindas do macroambiente, podem algumas vezes, 

exercer grandes impactos no direcionamento da estratégia da organização. Os 

gestores precisam estar atentos pois pode acontecer de modo rápido ou lento 

ou até sem conhecimento prévio, impactando nas escolhas estratégicas da 

organização. 

 

De acordo com Hitt; Ireland; Hoskisson (2011), o ambiente externo é composto 

por variáveis ou forças que interferem no resultado da organização que, de 

certa forma, a empresa não consegue controlar. Analisar o ambiente externo 

consiste em identificar as oportunidades e ameaças através dessas forças, 

considerando o ambiente em que empresa está inserida. Esta não é uma tarefa 

fácil, mas essencial para a sobrevivência da organização.  
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Oliveira (2014) cita que o cenário competitivo oferece oportunidades e 

ameaças, e que as empresas devem aproveitar as oportunidades bem como 

procurar neutralizar, absorver ou adaptar-se às ameaças. 

  

2.2.3 As Forças de Porter  

 

Porter (2003) infere que a estratégia consiste em enfrentar a competição. É 

importante considerar cinco forças básicas do ambiente ao formular a 

estratégia, pois as forças competitivas afetam a lucratividade da empresa. 

Essas cinco forças básicas que moldam a estratégia são: ameaça de novos 

entrantes, poder de negociação com os fornecedores, poder de negociação 

com os clientes, ameaça de produtos ou serviços substitutos e manobras pelo 

posicionamento entre os atuais concorrentes. 

 

Ainda segundo Porter (2003), essas forças permitem entender o ambiente 

competitivo entre as empresas, como também analisar o grau de atratividade 

em cada setor da economia. Os clientes, os fornecedores, os entrantes em 

potencial e os produtos substitutos todos são concorrentes mais ou menos 

ostensivos ou ativos, dependendo do setor. 

 

Mintzberg et al. (2007) explicam que o ponto chave para o crescimento ou para 

a sobrevivência de uma empresa é assumir uma posição menos vulnerável ao 

ataque das variáveis que estão no mesmo nível, sejam estabelecidos ou novos 

e menos vulneráveis à erosão da direção de novos compradores, fornecedores 

e produtos substitutos. 

 

Thompson; Strickland III; Glambe (2011) explicam como diferenciar a empresa 

dos concorrentes, criar fidelidade dos clientes e alcançar uma estratégia 

competitiva sustentável no mercado. Existem quatro abordagens: 

 Empenhar-se para ser o ofertante com menor custo almejando uma 

estratégia competitiva fundamentada nos custos em relação aos 

concorrentes; 
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 Dominar os concorrentes com base em certas características 

diferenciadoras como melhor qualidade, oferta mais ampla de produtos e 

superioridade tecnológica; 

 Concentrar-se em um nicho de mercado restrito e conquistar vantagem 

competitiva, operando melhor que os concorrentes no atendimento das 

necessidades e preferências dos compradores que compõe o nicho; 

 Desenvolver especialização e pontos fortes que proporcionem à 

empresa a capacitação competitiva que os concorrentes não conseguem 

reproduzir, ou superar os vizinhos. 

 

As forças de Porter é uma ferramenta que analisa o ambiente setorial da 

organização, que são variáveis externas que modifica a estratégia, onde a 

empresa precisa adotar um melhor posicionamento para levar vantagem 

competitiva. 

 

2.2.4 Análise PESTEL  

 

Conforme Johnson; Scholes; Whittington (2011), a análise dos cenários e das 

forças Políticas, Econômicas, Sociais, Tecnológicas, Ecológicas e Legais - 

PESTEL consiste em avaliar o ambiente externo e identificar pontos 

importantes a serem considerados para o estabelecimento da estratégia 

empresarial.  

 

Segundo Johnson; Scholes; Whittington (2011), a política é o papel do governo 

(que de certa forma vem a influenciar no resultado), a economia indica fatores 

macroeconômicos como taxas de câmbio, ciclos de negócios e taxas de 

crescimento econômico de forma globalizada, as influências sociais incluem 

mudanças culturais e demográficas, as tecnológicas se referem a inovações 

relacionadas com a internet, o meio ambiente diz respeito a questões 

ecológicas, como poluição e resíduos, e a legislação que diz respeito a 

mudanças legislativas como leis de saúde, ou de segurança ou ainda restrições 

a divisões ou aquisições de companhias.  
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De acordo com Johnson; Scholes; Whittington (2011), as análises dos cenários 

não podem ser feitas em apenas uma única visão, visto que isso pode 

fracassar a estratégia. A análise deve ser executada para permitir 

possibilidades distintas e auxiliar na prevenção dos gerentes quanto à 

consideração de algumas escolhas. Desse modo, os cenários oferecem visões 

alternativas aceitáveis de como o ambiente de negócios de uma organização 

podem se desenvolver no futuro. 

 

Ainda conforme Johnson; Scholes; Whittington (2011), torna-se necessário 

identificar os indicadores de mudança. A identificação dos principais 

indicadores auxilia os gerentes a visualizar os fatores PESTEL mais 

importantes e de maior prioridade. 

 

2.3 O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E SUAS ETAPAS 

 

Oliveira (2014) define planejamento estratégico como o estabelecimento de 

objetivos da empresa e a escolha dos métodos de ação para definir o caminho 

que a empresa deve seguir, levando em conta os fatores internos e externos 

que afetam o ambiente organizacional. O planejamento estratégico é uma 

ferramenta que está diretamente ligada aos objetivos de longo prazo e, 

também, com as estratégias e ações estabelecidas para alcançar esses 

objetivos de modo a abranger a empresa como um todo. 

 

Para Fischimann e Almeida (2013), o planejamento estratégico é uma técnica 

administrativa que, através da análise do ambiente do setor onde a empresa 

atua, cria-se uma visão de oportunidades e ameaças como também dos pontos 

fortes e fracos da empresa para o cumprimento da sua missão e através desta 

análise, se estabelece a direção que a organização deverá seguir para 

aproveitar as oportunidades e minimizar riscos. 
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Oliveira (2014), argumenta que o planejamento é um processo continuo que 

envolve um conjunto complexo de decisões inter-relacionadas que podem ser 

separadas de formas diferentes.  O planejamento contém cinco etapas: 

 Planejamento dos fins: é o propósito de onde a empresa deseja chegar, 

definindo missão, visão, os valores, os desafios, os objetivos, e as 

metas; 

 Planejamento dos meios: é a determinação do trajeto que a empresa 

precisa percorrer para chegar ao seu objetivo;  

 Planejamento organizacional: é a estrutura dos pressupostos 

organizacionais para poder realizar os objetivos almejados; 

 Planejamento dos recursos: é determinar os recursos disponíveis, em 

prol do planejamento, como recursos humanos, tecnológicos e materiais 

e identificar a origem e a aplicação dos recursos financeiros; 

 Planejamento da implantação e do controle: é planejar, controlar e 

avaliar o desempenho da estratégia. 

 

Ainda de acordo com Oliveira (2014), o planejamento também é dividido em 

três áreas: 

 Planejamento estratégico: é desenvolvido pela administração da 

empresa, são as decisões estratégicas, ou seja, os objetivos 

organizacionais; 

 Planejamento tático: é elaborado pelo nível intermediário da 

organização, tendo como finalidade a utilização eficiente dos recursos 

disponíveis para consolidar o propósito esperado; 

 Planejamento operacional: é elaborado pelas partes mais inferiores da 

organização, direcionado nas atividades operacionais. 

 

Conforme Godoy; Machado (2011), o planejamento nada mais é do que 

consolidar os objetivos ou as ideias e coloca-las em prática, utilizando as 

ferramentas necessárias, para  trazer vantagem para a unidade de negócio. 
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2.3.1 Implementação, Execução e Controle da Estratégia 

 

Alves et al. (2012) argumentam que a formulação de estratégias nas 

organizações depende da corrente teórica de maior influência nos gestores e 

da natureza, complexidade, competição e outros fatores que influenciam no 

ambiente de negócios. 

 

De acordo Thompson; Strickland III; Gamble (2011), o processo gerencial de 

elaboração e execução da estratégia inclui cinco fases inter-relacionadas e 

integradas: 

 Desenvolver uma visão estratégica quanto a direção que a empresa 

precisa seguir e qual deve ser o seu foco em produtos, mercado, 

clientes e tecnologia; 

 Determinar os objetivos e usá-los como referencial para medir 

desempenho e progresso da empresa; 

 Elaborar uma estratégia para cumprir os objetivos e conduzir a empresa 

ao longo do percurso estratégico que os dirigentes traçaram; 

 Implementar e executar eficazmente a estratégia escolhida; 

 Avaliar o desempenho da empresa e dar início aos ajustes corretivos na 

direção, nos objetivos, na estratégia, ou na execução de longo prazo 

diante da experiência presente, das condições em alteração, das novas 

ideias e das novas oportunidades. 

 

Oliveira (2014) explica que é necessário fazer o controle e avaliação do 

processo de planejamento estratégico confrontando situações encontradas e 

as previstas, e também quanto aos objetivos, desafios e metas, bem como a 

avaliação dos métodos e políticas estabelecidos pela empresa. 

 

Ainda conforme Oliveira (2014), a função de controle serve para medir e avaliar 

o resultado das ações com a finalidade de reavaliar as mesmas, de forma que 

possam corrigir ou reforçar esse desempenho ou até mesmo interferir no 
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processo para assegurar que os resultados satisfaçam as metas e aos desafios 

propostos pelo plano. 

 

Araújo (2013) explica que as premissas básicas para um bom planejamento 

estratégico são definição da missão, visão e valores dos objetivos estratégicos 

da empresa, e que a análise competitiva é primordial para o desenvolvimento 

de qualquer negócio. Nesta análise devem ser considerados aspectos como: o 

que está dirigindo a concorrência nos segmentos de negócios que a empresa 

atua; de que forma este segmento ira se desenvolver; quais as atitudes estão 

tomando ou tomarão os concorrentes; qual a melhor maneira de responder a 

isto de forma competitiva. 

 

2.4 MISSÃO, VISÃO E VALORES ORGANIZACIONAIS 

 

2.4.1 Missão 

 

A empresa precisa do entendimento da sua missão organizacional 

estabelecendo sua razão de existir, sendo o ponto de partida para o processo 

de planejamento estratégico. Nesta etapa a organização decide qual seu 

negócio, ou seja, a definição dos produtos ou serviço que a corporação irá 

ofertar no mercado. Tavares (2010, p. 89) argumenta que “o cliente é ponto de 

partida, e o fator mais importante de qualquer negócio”. Além disso, o cliente 

espera a satisfação ao comprar um produto ou serviço. 

 

O negócio de uma organização precisa ser definido considerando-se 
duas dimensões: os desejos ou necessidades que ela pretende 
satisfazer e a disponibilização de competências e habilidades e 
habilidades para satisfazê-los, diferenciadas de seus concorrentes 
(TAVARES, 2010, p. 72). 

 

Segundo Wright; Kroll; Parnell (2000), é muito importante considerar o 

ambiente em que a unidade de negócio está inserida como a concorrência e as 

mudanças organizacionais, para que a missão esteja de acordo com os 

clientes, interno e externo. A missão organizacional pode mudar ao longo do 
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tempo e, sendo assim, é essencial que estar atento ao ambiente externo antes 

de estabelecer a missão. 

 

2.4.2 Visão  

 

A visão de uma empresa representa o tempo que a mesma deseja chegar a um 

resultado, sendo um ponto de vista e também uma maneira de compreender 

como se chegar a um determinado objetivo. Tavares (2010, p. 82) cita que “a 

visão é uma projeção das oportunidades futuras do negócio da organização, 

para permitir uma concentração de esforços na sua busca”. 

 

Para Oliveira (2014, p. 65), “a visão representa, o que o empreendimento quer 

ser um futuro próximo ou distante, de acordo com o horizonte de tempo que os 

executivos do estabelecimento conseguem visualizar, com adequada 

competência estratégica”. 

 

Considera alguns fatores para estabelecer a visão:  

 

(a) habilidade em acumular e aplicar o aprendizado em seu ambiente 
de atuação e o mercado, (b) participação na mente dos 
consumidores, por meio da marca, (c) capacidade de administrar 
alianças, coalizões e parcerias, (d) desenvolvimento e manutenção 
de competências distintivas, (e) habilidade em desenvolver e explorar 
o capital humano, como suporte aos fatores anteriores (TAVARES, 
2010, p. 82). 

 

Conforme Hitt; Ireland; Hoskisson (2011), a visão é um retrato do que a 

empresa pretende ser e realizar futuramente. A declaração da visão direciona o 

negócio onde ela gostaria de estar nos próximos anos e reflete os valores e 

sentimentos de uma empresa que visam alcançar o coração e a mente de cada 

funcionário de todos os stakeholders. 
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2.4.3 Valores 

 

Para Oliveira (2014), os valores representam um conjunto de princípios, 

crenças e questões éticas fundamentais de uma empresa, bem como fornece 

sustentação para todas as suas principais decisões. Além disso, os valores 

servem como base para a sustentação do código de ética organizacional. Se 

os valores da empresa forem verdadeiros, eles servirão de vantagem 

competitiva para a organização. 

 

Tavares (2010) afirma que os valores são importantes para a tomada de 

decisão e que devem ser assimilados e internalizados pelos membros da 

organização. Precisa-se entender sua essência, que está baseada nos 

princípios e nas crenças. Os valores proporcionam um bom relacionamento 

com os empregados, pois as pessoas orientadas por valores trabalham melhor 

não apenas por troca compensatória, mas também por questão de princípios.  

 

 

2.5 FERRAMENTAS DO PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

2.5.1 Matriz SWOT 

 

Conforme Kotler e Keller (2006, p. 50), a avaliação global das forças e 

fraquezas, oportunidades e ameaças é denominada análise SWOT (dos termos 

em inglês strengths, weaknesses, opportunities, threats). Por meio dessa 

matriz pode-se monitorar o ambiente externo e interno.  

 

O objetivo da análise SWOT é possibilitar que a empresa se posicione para 

tirar vantagem de determinadas oportunidades do ambiente e evitar ou 

minimizar as ameaças ambientais. Diante disso, a empresa tenta utilizar seus 

pontos fortes e identificar seus pontos fracos para corrigi-los. A confrontação 

das informações entre o ambiente com o conhecimento das capacidades da 
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empresa permite a administração de estratégias realistas para atingir os 

objetivos da organização (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2000). 

 

Müller (2014) destaca a importância dessa ferramenta alertando que ameaças 

externas associadas à incidência de muitos pontos fracos indica a necessidade 

de sobrevivência da organização, ou seja, ela precisa reduzir custos, 

desinvestir ou até mesmo vender o negócio, e se encontra forte relacionamento 

de pontos fracos internos da empresa com oportunidades externas. Deve-se se 

buscar rapidamente o crescimento para solidificar o posicionamento da 

empresa no setor. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa tem uma abordagem qualitativa em que pretendeu-se investigar 

a importância do planejamento estratégico para as empresas, principalmente 

para as de pequeno porte, tomando como unidade de análise três 

organizações que atuam no ramo de brinquedos pedagógicos, localizadas em 

Belo Horizonte, Minas Gerais.  

 

Conforme Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa qualitativa preocupa-se em 

analisar e interpretar aspectos mais profundos descrevendo a complexidade do 

comportamento do humano, e ainda fornece uma visão mais detalhada sobre 

as investigações, hábitos, tendências, atitudes e comportamentos. 

 

Quanto ao tipo de pesquisa reuniu-se características exploratórias e 

descritivas. De acordo com Gil (2010), a pesquisa exploratória proporciona 

maior familiaridade com o problema, com o objetivo de torná-lo mais explícito 

ou construir hipóteses. Prioriza a formação de ideias para o melhor 

desenvolvimento de atribuições, uma vez que existem muitos estudos 

relacionados sobre planejamento estratégico para serem praticados dentro da 

organização. 
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Thomas; Nelson; Silverman (2007), argumentam que a pesquisa descritiva tem 

por premissa buscar resoluções de problemas e aspectos determinado grupo 

estabelecendo relações entre eles por meio de observações, análises e 

descrições objetivas. 

 

Ainda para Gil (2010), a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrever as 

características de determinada população como também a finalidade de 

identificar possíveis relações entre variáveis e algumas ainda procuram 

identificar a natureza dessa relação. 

 

Foi desenvolvido um estudo de caso em três organizações que atuam no 

mesmo segmento. Para Yin (2005) o estudo de caso é uma investigação 

empírica, um método que abrange planejamento, técnicas, coletas de 

informações e análise dos mesmos. Para a coleta de dados foi realizada uma 

entrevista semiestruturada com os gestores de cada empresa pesquisada. A 

entrevista foi feita através de um roteiro pré-estabelecido onde procurou-se 

extrair o máximo de informações com o entrevistado permitindo um estudo 

mais aprofundado sobre o assunto. 

 

Para Vergara (2009) o conhecimento de o pesquisador coletar as informações 

para responder ao problema tem que estar contido no estudo de forma clara e 

precisa. Na coleta de dados foi possível apurar as principais informações sobre 

a empresa, contribuindo para o objetivo da pesquisa, identificando os principais 

entraves que dificultam a implantação do planejamento estratégico numa 

empresa de pequeno porte. 

 

4 DADOS E ANÁLISE DA PESQUISA  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 

 

A pesquisa analisou todas as informações acerca do planejamento estratégico 

buscando identificar os objetivos mencionados no trabalho. Todas as 
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informações adquiridas, foram coletadas através de entrevista qualitativa com 

os gestores de cada unidade. As empresas pesquisadas estão destacadas a 

seguir. 

 

4.1.1 Empresa A: Brinque + 

 

A Brinque + é uma empresa de fabricação de brinquedos pedagógicos que 

atua no mercado há vinte anos nesse segmento. É uma empresa familiar com 

dois sócios que são irmãos. Está situada no bairro Betânia, Belo Horizonte, 

Minas Gerais. A empresa atende três segmentos principais, sendo o 1° 

segmento o de brinquedos pedagógicos para escolas, o 2° segmento o de 

produtos náuticos para academia de natação e o 3° segmento sendo o de 

berços para acomodação de frascos para embalagens de laboratórios. O Sr. 

Fausto Leoni Morato é o gerente administrativo e proprietário da loja 

juntamente com seu irmão, mas os processos administrativos são 

responsabilizados a Sr. Fausto Morato. 

 

4.1.2 Empresa B: Alex Brinquedos  

 

A Alex Brinquedos é uma empresa que atua no ramo de brinquedos 

pedagógicos e também em outros tipos de demanda, tendo como cliente 

principal tanto escolas públicas quanto particulares. Atua no mercado há cinco 

anos, e está situada no bairro Ipiranga, Belo Horizonte, Minas Gerais. É uma 

Microempresa que não possui sociedade, e que tem como gerente 

administrativo e proprietário o Sr. Alex Granda. 

 

4.1.3 Empresa C: Reino Kid’s 

 

A Reino Kid’s é uma loja virtual que trabalha com brinquedos pedagógicos e 

educativos, assim como com outros tipos de brinquedos. Tem dois anos e meio 

no mercado, e atende principalmente a toda região de Belo Horizonte, sendo 

possível também a contratação de serviços no restante do Brasil por meio de e-
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comerce. A Sra. Letícia Almeida é proprietária da loja e registrou a empresa 

como MEI (Microempreendedora Individual), e não possui loja física sendo todo 

o atendimento realizado pela internet. 

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a coleta dos dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

gestores de cada empresa. As entrevistas foram conduzidas por um roteiro 

composto por dezenove perguntas pré-estabelecidas para, assim, apurar 

informações e buscar responder os objetivos da pesquisa. 

 

Primeiramente, buscou-se informações sobre o surgimento da empresa e o 

tempo de atuação no mercado. Dessa forma, foi possível perceber que todas 

as empresas foram fundadas por pessoas empreendedoras que viram 

oportunidades de negócios e que acreditam que o brinquedo pedagógico é um 

bom e diferenciado produto no mercado. As empresas citadas possuem pouco 

tempo de vida e têm boa perspectiva de crescimento nos próximos anos. 

Apenas a Brinque + tem mais tempo de atuação e vem exercendo suas 

atividades há vinte anos, sendo uma empresa familiar e com pouca visão de 

expansão do negócio, pretendendo somente manter a demanda a que atende.  

 

Todas as empresas surgiram por oportunidade de prosperar, considerando o 

brinquedo pedagógico um produto que apresenta uma demanda crescente e 

com poucos concorrentes no setor. Todos os entrevistados disseram gostar do 

que fazem e acreditam muito em seus respectivos negócios que, para eles, têm 

boas visões futuras. 

 

A pesquisa procurou analisar a percepção dos gestores sobre conhecimento 

referente ao planejamento empresarial. Nesta abordagem, os gestores 

demonstraram conhecimento sobre a importância do planejamento, porém 

afirmaram não conhecer a fundo o que é um planejamento estratégico. Os 

gestores da Alex Brinquedos e da Reino Kid’s afirmaram que começaram a 



 
 

19 

 

 
Av. Prof. Mário Werneck, 1685 - Estoril - CEP: 30455-610 BH/MG 

(31)3319.9500 
 

fazer um planejamento para a empresa através de consultoria, mas não 

levaram a ideia adiante por falta de tempo, alegando que são 

microempreendedores e são muitas as atividades para tratar no dia a dia da 

empresa. A Brinque + tem pouco conhecimento sobre o assunto, porém, sabe 

da importância do mesmo para qualquer organização, e destaca o 

planejamento como ferramenta de crescimento e maior controle organizacional.  

 

Nenhuma das empresas tem planejamento definido. As empresas Alex 

Brinquedos e Reino Kid’s afirmaram não ter por falta de tempo, e a Brinque + 

por falta de recursos financeiros para adquirir um profissional especializado 

para fazer o planejamento. 

 

Ao questionar a sobrevivência no mercado sem planejamento estratégico, 

todas as empresas atribuíram a sobrevivência à demanda do produto, à 

qualidade e à baixa concorrência nestes ramos de atuação. A Brinque + citou 

que já tem sua carteira de clientes definida e que sempre haverá demanda 

para os produtos da sua loja e, assim, não necessita do planejamento. As 

outras empresas estão recentes, mas também inferem que o motivo da 

sobrevivência se dá pelo fato de o produto ser continuamente demandado 

pelos clientes. 

 

Las Casas (2009) reforça o conceito de produto ressaltando que estes podem 

ser definidos como principal objeto das relações de troca no mercado, visando 

proporcionar a satisfação a quem adquire ou os consome. Produtos somente 

serão vendáveis se possuírem benefícios suficientes para motivar os 

consumidores para a compra. Quanto maior a utilidade maior a chance de ser 

escolhido entre as alternativas existentes. 

 

A pesquisa procurou analisar os resultados gerados pelas empresas nos 

últimos anos. Todos os gestores afirmaram obter ganhos nos períodos 

anteriores, mas alegam que houve uma diminuição no ano de 2014. Não 

souberam dimensionar a causa deste impacto, porém, acreditam que após da 
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Copa do Mundo houve um enfraquecimento de mercado, mas que esse 

acontecimento não gerou um impacto de grande relevância devido à 

necessidade do produto. 

 

As empresas mencionadas apresentam boa perspectiva de crescimento para o 

futuro; apenas a Brinque + não considera que a empresa possa aumentar o 

volume de produção nos próximos três anos, devido à crise econômica e 

política vivenciada no país. 

 

Conforme Wright; Kroll; Parnell (2000), toda a empresa existe dentro de uma 

complexa rede de forças ambientais que podem criar oportunidades e ameaças 

ou restrições para administradores estratégicos. As forças políticas legais são 

de grande influência nas operações comerciais e padrão de vida de seus 

cidadãos. 

 

Verificando os impactos gerados pelo ambiente externo nas empresas, 

percebe-se que as empresas Brinque + e Reino Kid’s sofrem com algum tipo 

de impacto oriundo de fatores associados. A Brinque + deu uma maior ênfase a 

esta informação, afirmando que elementos externos sempre afetam os 

resultados, principalmente os aspectos políticos. A Reino Kid’s destacou que 

com estas variáveis externas as vendas acabam caindo, mas que como a 

demanda é grande, a empresa consegue se sobressair a estas dificuldades. A 

Alex Brinquedos afirmou que a organização não sofre com este tipo de 

impacto. 

 

Sobre as deficiências internas de cada empresa, verificou-se um ponto em 

comum entre as organizações. Primeiramente, as necessidades de melhorar a 

administração empresarial para ter maior controle do negócio, e de um 

planejamento financeiro, pois alegam a dificuldade de lidar com números. 

Percebe-se também a necessidade do planejamento estratégico mencionado, 

como fator para alavancar o crescimento da empresa.  
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Como o planejamento estratégico está diretamente ligado aos objetivos de 

longo prazo, a pesquisa procurou analisar sobre este assunto nas instituições 

pesquisadas. Percebe-se que todas as empresas possuem objetivos, mas não 

apresentam a visão do tempo em que almejam alcançar os mesmos. A Brinque 

+ não tem definido um objetivo em longo prazo relevante, disse apenas que 

pretende continuar atendendo sua demanda com bom atendimento e 

qualidade.  Já a Alex Brinquedos pretende aumentar os clientes e abrir uma 

loja virtual para atender melhor a demanda. A Reino Kid’s deseja abrir uma loja 

física e contratar um funcionário, com intuito de auxiliar nas atividades 

empresariais.  

 

Como explica Oliveira (2014, p.151), “objetivo é alvo ou ponto quantificado com 

prazo de realização e responsabilidade estabelecidos, que se pretende 

alcançar através de esforço extra”. Dessa forma, as organizações em destaque 

precisam definir melhor cada proposito almejado e quantificar o tempo 

necessário para alcance desses interesses, para que direcione melhor as 

ações das empresas. 

 

Ainda sobre objetivos organizacionais, foram analisados os atributos missão, 

visão e valores. A Brinque + e Alex Brinquedos possuem estes três atributos 

bem definidos. Já a Reino Kid’s não possui nenhum dos mesmos, e afirma ter 

começado uma elaboração neste quesito, mas que por falta de tempo não deu 

prosseguimento. Os principais valores percebidos dentre as três empresas 

foram ética e respeito com o ser humano e comprometimento com o cliente.   

 

Tavares (2010) explica que valores são as crenças nas quais as organizações 

irão se apoiar, e nas quais seja possível traçar suas ações em faces de 

situações presentes e futuras relacionadas à implementação do processo de 

gestão estratégica, e a própria vida da empresa. Sendo assim, percebe-se que 

os valores organizacionais são imprescindíveis para orientação dos 

colaboradores das organizações em geral, e que estes precisam estar ligados 
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às ações das empresas para alcance com êxito dos objetivos almejados pelo 

negócio.   

 

Analisando os pontos fortes de cada empresa, percebe-se pontos em comum 

entre as organizações. Diante desse fato, foi elaborado uma matriz SWOT para 

cada unidade de negócio pesquisada, destacando os pontos fortes, os pontos 

fracos, as ameaças e oportunidades de maior relevância. 

 

Quadro 1 - Matriz SWOT – ALEX BRINQUEDOS 
 

Pontos fortes Prontos Fracos 

- Qualidade do produto 
- Produto personalizado 
- Variedade de produto 

- Falta de planejamento 
- Falta de controle financeiro 
 

                Ameaças Oportunidades 

- Economia instável. - Visão de crescimento 
- Consultores externos 

                                   

                             Fonte: dados da pesquisa (2016). 
 

 

 

Como mostra a matriz, a Alex Brinquedos destaca, como pontos fortes, a 

qualidade e variedades do produto, além de contar uma loja física que auxilia 

na demonstração e exposição do mesmo. Em contrapartida, quanto aos 

quesitos a serem melhorados foram verificados a falta de planejamento 

estratégico e financeiro, como forma de controle organizacional. Nas 

oportunidades a serem aproveitadas, percebe-se que há a possibilidade de o 

negócio crescer, onde se pode contar com a baixa concorrência no setor desse 

segmento de mercado. 

 

 

Quadro 2 - Matriz SWOT – BRINQUE + 
 

Pontos fortes Prontos Fracos 

- Qualidade do produto. 
- Produto personalizado. 
- Boa participação no mercado.  

- Pouca visão de crescimento. 
- Falta de controle organizacional. 
- Falta de profissional especializado. 

                Ameaças Oportunidades 

- Políticas governamentais e 
econômicas. 

- Baixa concorrência. 
- Oportunidade de expansão. 

                    

             Fonte: dados da pesquisa (2016). 
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Analisando a matriz da Brinque +, destacam-se como pontos fortes também o 

produto personalizado e de qualidade, diferenciado dos outros tipos de 

negócio.   Além disso, conta com boa participação de mercado, inferindo que 

isso se deve a maturidade da empresa, já que esta atua neste ramo há vinte 

anos. Quanto aos pontos fracos, destacam-se a pouca visão de futuro e a falta 

de um profissional especializado para fazer o planejamento estratégico para a 

empresa, já que este é um fator importante para evolução da organização. 

Quanto as oportunidades, verifica-se quem em todas as empresas há uma 

baixa concorrência, pois, os brinquedos são personalizados e difíceis de serem 

imitados no setor. Nas ameaças mais relevantes, verificam-se políticas 

governamentais e econômicas. 

 

                                               Quadro 3 - Matriz SWOT- Reino Kid´s 
 

Pontos fortes Prontos Fracos 

- Qualidade do produto. 
- Atendimento personalizado. 
- Praticidade de atendimento.  
- Não tem custos com loja física. 

- Necessidade de loja física 
- Falta de mão de obra 
- Falta de planejamento 
 

                Ameaças Oportunidades 

- Concorrência Indireta. 
- Política Econômica. 

- Baixa concorrência. 
- Produto Personalizado. 
- Expansão do negócio. 

                              

                       Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

A Reino Kid’s diferencia-se das demais organizações por ser uma loja e-

comerce, onde um ponto favorável é praticidade do atendimento e não possuir 

custos com loja física, além de contar com um atendimento mais 

personalizado, assim como o produto ofertado. 

 

Como explica Churchill Jr. e Peter (2010), o cliente espera comprar um produto 

bom e com qualidade adequada. Os consumidores e os compradores 

organizacionais geralmente levam em consideração o nível de qualidade dos 

produtos antes de tomar decisões de compra sobre produtos novos ou 

existentes. No mínimo, os clientes querem produtos que executam as funções 

a que se destinam e que façam isso relativamente bem. Dessa forma, os 
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gestores das unidades pesquisadas têm em comuns pontos fortes relevantes 

que focam no cliente e, dessa forma, conseguem ganhar uma fatia no mercado 

onde atuam por meios desses atributos. 

 

Para sintetizar as informações obtidas, foi elaborado um quadro para comparar 

as empresas pesquisadas para melhor análise de pontos em comum, as 

principais dificuldades em relação ao mercado, as oportunidades que elas 

possam aproveitar no cenário atual, os pontos fortes destacados e também as 

ameaças do ambiente ao qual estão inseridas.  

 

Quadro 4 - Comparativo da análise das empresas  

 Alex Brinquedos Reino Kid´s Brinque + 

Objetivos Abrir uma loja e-comerce 
Contratar um funcionário e 

abrir uma loja física 

Manter a participação de 

mercado 

Perspectiva de 

Crescimento 
Boa perspectiva  Alta perspectiva Pouca perspectiva 

Participação 

de Mercado 

Boa participação, mas 

ainda pode aumentar sua 

carteira de clientes 

Media participação, 

empresa recente, mas há 

grande possibilidade de 

crescimento 

Grande participação no 

mercado, empresa sólida. 

Oportunidades 
Comercializar através de 

e-comerce. 

Abrir uma loja física e assim 

aumentar suas vendas. 

Novos nichos de mercado 

ou segmento. 

Ameaças Política econômica  

Política econômica  

Concorrência direta e 

Indireta  

Política econômica 

 

Pontos fortes 

Revendedores e baixa 

concorrência no segmento. 
Atendimento personalizado. 

Já possui sua carteira de 

clientes e baixa 

concorrência no setor. 

 

Pontos Fracos 

Falta de planejamento 

como fator de crescimento. 

Falta de mão de obra e 

capital para expandir a 

empresa. 

Falta de planejamento e 

pouca visão de longo 

prazo. 

 

Produto 

Produto de qualidade, 

preço bom, vendável. 

Produto de qualidade, 

personalizado, inovação do 

atendimento. 

Produto exclusivo, alta 

qualidade, vendável no 

mercado. 

 

Fonte: dados da pesquisa (2016) 

 

Percebe-se que as empresas possuem pontos fortes em comum como 

qualidade do produto, bom atendimento e produto personalizado, e apresentam 

boa oportunidade de prosperar no futuro visto que, mesmo neste cenário de 

crise econômica e política, conseguem ter participação no mercado e assim 

gerar lucros para o negócio. 
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Por fim, procurou-se investigar os detalhes que faltam para o crescimento da 

organização e os atributos necessários para obter melhores resultados. O 

gestor da Brinque + argumentou que para crescer é necessário haver 

estabilização da economia; o gestor da Alex Brinquedos disse ser necessário 

um planejamento estratégico; a Reino Kid’s afirma ser necessário a aplicação 

de capital, conseguir uma boa sociedade e implantar um sistema que possa 

ajudar na produção, como máquinas que reduzam o trabalho manual. 

 

Percebe-se que os gestores atribuíram o planejamento estratégico como fator 

para crescimento e melhor controle organizacional. Conforme Ribeiro e 

Andrade (2013), somente com uma visão de futuro bem estabelecida é que as 

empresas poderão se adaptar as constantes mudanças do mercado e melhorar 

o processo de tomada de decisão. 

 

Para Saggin e Ritterbuch (2012), o planejamento estratégico é o ponto 

norteador das ações de uma empresa, e que o cenário pode trazer ameaças 

por seus concorrentes. E através do planejamento estratégico é possível 

encontrar caminhos que transformem as ameaças em oportunidades de 

alavancagem dos negócios. O planejamento estratégico é uma ferramenta 

essencial para a sobrevivência das organizações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

O objetivo geral deste estudo foi analisar as dificuldades dos gestores de 

implementar o planejamento estratégico em empresas de pequeno porte e 

analisar a viabilidade de implementação da ferramenta. 

 

Para que fosse possível atingir ao objetivo proposto, foi efetuado estudo de 

caso em três empresas, nas quais analisaram-se todas as informações 

referentes ao planejamento estratégico das mesmas. A coleta das informações 

ocorreu por meio da aplicação do roteiro de entrevista, detectando dados 
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acerca da percepção dos gestores sobre conhecimento referente ao 

planejamento empresarial.  

 

Por meio da coleta dos dados, percebeu-se que todas as empresas não 

possuem planejamento estratégico definido, e que as mesmas possuem 

problemas internos em comum podendo se destacar, dentre estes, a 

necessidade de melhoria da administração empresarial para se ter maior 

controle do negócio, a necessidade de um planejamento financeiro, pois 

alegam dificuldade de lidar com números e, ainda, a necessidade do 

planejamento estratégico mencionado como fator para alavancar o crescimento 

da empresa. 

 

Foi ainda elaborada a matriz SWOT das empresas estudadas, onde foram 

apurados alguns pontos em comum como, por exemplo, a qualidade dos 

produtos, o atendimento diferenciado, produto personalizado, oportunidade de 

prosperar e maior geração futura de lucros. Foram analisadas ainda suas 

dificuldades no que diz respeito ao mercado, as oportunidades, pontos fortes, 

bem como as ameaças. 

 

O que se pôde observar através deste estudo é que o planejamento estratégico 

tem por objetivo organizar, de forma disciplinada, as tarefas da empresa de 

forma operacionalmente eficiente, guiando a mesma para um futuro melhor e 

inovador. Em uma organização, o planejamento estratégico vem a definir o 

caminho dos negócios, onde delibera quais elementos humanos são 

importantes em seu cenário de atuação, seus concorrentes e suas estratégias, 

para que se obtenha vantagens competitivas. 

 

Considerando os produtos e serviços que as empresas em estudo podem 

oferecer para seus clientes, o planejamento estratégico norteará as mesmas no 

sentido de explorar todas as oportunidades, inclusive na busca de recursos que 

as torne competitivas e muito rentáveis, através do gerenciamento dos 
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negócios como uma carteira de investimentos, avaliação dos pontos fortes e a 

criação de estratégias que os viabilizem. 

 

Sugere-se uma pesquisa de custos gastos utilizados para elaborar e implantar 

o planejamento estratégico, comparados aos benefícios do mesmo e assim ter 

uma visão mais detalhada de grau de crescimento que empresa poderá 

alcançar através dessa ferramenta. Esta pesquisa se limita apenas para as três  

empresas estudadas que são de pequeno porte de segmento de brinquedos 

pedagógicos . O maior desafio da pesquisa foi encontrar um horário disponível 

na agenda dos gestores para realização da entrevista, já que eles têm muitas 

atividades a realizar no dia a dia.  
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APÊNDICE A 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

1) Como surgiu a empresa? Há quantos anos está no mercado? 

2) O que você entende por planejamento estratégico? Em sua opinião, qual a importância 

dele para a empresa?   

3) A empresa tem planejamento estratégico definido? Se não, quais os motivos para não 

realização do planejamento estratégico e como sobrevive no mercado sem planejamento? 

4) Quais as dificuldades em aplicar o planejamento estratégico em uma pequena empresa?  

5) Quais as dificuldades encontradas no mercado em relação a seus concorrentes?  

6) Seu negócio está tendo resultados positivos nos últimos anos? Há que você atribui a isso?  

7) Você considera que seu negócio ainda pode crescer?  

8) Quais principais pontos a serem melhorados na empresa? 

9) Quais seus objetivos de longo prazo? 

10) Os problemas sociais como economia, política, novas tecnologias, novos mercados, 

inovação gera algum tipo de impacto no seu negocio? Quais? 

11) A empresa tem uma missão e visão definida? 

12) Quais os valores que a empresa julga serem mais relevantes para a organização? 

13) Você acha que uma empresa pode sobreviver e obter bons resultados sem planejamento? 

De que forma? 

14) Quais os pontos fortes da empresa? 

15) O que a empresa tem de diferente em relação aos concorrentes? 

16) O que você acha que falta pra empresa crescer e obter melhores resultados? 

17) Qual a principal qualidade e principal dificuldade interna da empresa? 

18) Qual a principal qual a principal qualidade e a principal dificuldade externa da empresa? 

19) O que você acredita que seja o principal diferencial da sua empresa? Preço? Qualidade? 

Inovação? 


