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APRESENTAÇÃOAPRESENTAÇÃO

Apesar do planejamento ser essencial em
nossas vidas e nas organizações, uma pesquisa feita
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em 2019 constatou que, a cada 10 empresas,
6 fecham em até 5 anos, sendo a falta de
planejamento uma das principais causas. Portanto,
este e-Book tem como finalidade apresentar
conteúdos acerca de planejamento para que
problemas por falta de planejamento não ocorram a
você ou a sua organização.



INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO
Entende-se como “planejamento” a tarefa de gestão e

administração de grande importância para realizar e concretizar os
objetivos almejados por um indivíduo ou por uma organização
mediante o desenvolvimento de etapas, tais como as de análise,
preparação, organização e estruturação. Nesse sentido, é possível
dividir o planejamento em: pessoal, quando se trata da utilização
dessa metodologia para o crescimento de um indivíduo com base no
que se espera de uma carreira profissional, por exemplo, e
organizacional, quando realiza-se a análise do cenário atual a fim de
determinar ações coordenadas para atingir o objetivo proposto pela
organização. Este planejamento envolve dois aspectos básicos: a
situação existente e a situação desejada.

O planejamento pessoal é utilizado para definir os
objetivos e metas, estruturando ações viáveis para concretizar o que
se almeja. Com a finalidade de evitar obstáculos ao longo do trajeto,
é imprescindível a definição detalhada do que se objetiva alcançar,
visto que os meios para alcançar o resultado esperado serão
definidos com base no objetivo. Dentre os seus principais benefícios,
destacam-se a potencialização do tempo, o melhor desenvolvimento
das atividades do cotidiano e a maior motivação para a realização
delas.

Já o planejamento organizacional consiste na
sistematização de atividades para implementar ações, de modo que
os objetivos sejam atingidos e os resultados sejam efetivos para o
negócio. O primeiro passo de qualquer planejamento organizacional
é a definição da missão, da visão e dos valores. Este passo é a
orientação básica que a empresa deve seguir. Em seguida, definem-
se os objetivos a serem atingidos, traçam-se as metas e as
estratégias necessárias para o alcance desses objetivos (OLIVEIRA,
2007).



Os benefícios originados pela implementação desse
modelo de planejamento em uma organização são a otimização do
tempo e a maior rapidez nos processos, a maximização de lucros, a
comunicação mais assertiva entre a equipe e a identificação de
fatores internos e externos que impactam no funcionamento da
empresa, dentre outros diversos impactos. Esses impactos positivos
podem ser adquiridos a partir da aplicação das ferramentas
apresentadas a seguir.

METAS

No planejamento, as metas são os passos para atingir
o objetivo desejado. No caso das organizações, o objetivo é o
alcance da visão e os recursos da empresa devem ser
direcionados para este fim. Mas a criação de uma meta não
garante sucesso, é necessário que esta seja assertiva e que haja
monitoramento. Para criar uma meta, é preciso ser específico e
realista, tendo um tempo limite para sua realização.

De acordo com Evans (2013), o método SMART foi
originalmente criado por Peter Drucker, o qual as metas estão
relacionadas com os objetivos e os alvos, seja ao longo do
percurso ou no destino final e são normalmente definidas em
números. Esta metodologia estabelece critérios para a definição
de metas e cada letra representa uma característica que sua meta
deve ter. Para entender melhor, pode-se exemplificar com uma
elaboração de metas para uma academia abaixo.

S - Specifics

M - Measurable

A - Attainable

R - Relevant

T - Time



A meta deve ser a mais clara possível, onde o caminho
a ser alcançado será o objetivo. Por exemplo, “Queremos, este ano,
lucrar o dobro do ano anterior”, ao colocar em quanto se quer
aumentar o lucro, já há uma especificação da meta.

Como já explicitado, a meta necessita de
monitoramento. Logo, a mesma deve ser definida para que possa
ser medida. Exemplo: “Queremos, este ano, lucrar o dobro do ano
anterior”. Veja que a meta é mensurável (monetária).

É importante que se tenha em mente a possibilidade
real de alcançar essa meta, uma forma de fazer isso é questionar
se há recursos para realização desta. No exemplo: “Queremos,
este ano, lucrar o dobro do ano anterior”. Deve-se analisar se há
estrutura para alcançar essa meta, se há mercado e é preciso
pensar nas limitações que impossibilitam a realização desta, caso
esses fatores não limitem, a meta é alcançável.

A - Attainable

M - Measurable

S - Specifics

É preciso que a meta esteja alinhada ao objetivo. na
criação desta é necessário avaliar o impacto sobre o
direcionamento para a visão. Exemplo: O que adianta uma
academia colocar como meta aumentar o número de camisas
vendidas se sua visão é ser a academia mais moderna da cidade?
Como meta relevante, poderíamos buscar aumentar o número de
equipamentos novos comprados neste ano?

R - Relevant



É preciso que haja um tempo limite para realização da
meta, tanto para estimular ações para o cumprimento da mesma,
como para possibilitar uma cronologia das metas (uma
sequência). É importante também, pensar no prazo das metas
(curto, médio ou longo prazo). Exemplo: “Queremos, este ano,
lucrar o dobro do ano anterior”, assim fica claro que a empresa irá
bater a meta se conseguir atingir o prazo estipulado (no final do
ano, ou antes), caso contrário, a meta não será alcançada.

T - Time

Como já explicado, o monitoramento é tão importante
quanto a meta bem estabelecida. Mas esta etapa necessita de
disciplina, uma vez que o acompanhamento e a motivação da
equipe são fatores essenciais nesta metodologia.

Nessa etapa, é importante analisar se as metas estão
sendo atingidas. Caso a empresa não esteja com o lucro desejado,
deve-se pensar quais ações podem ser feitas para aumentá-lo. Uma
forma de garantir uma melhor o seguimento de metas e uma
mudança mais eficiente é através da criação de um plano de ação.
A ferramenta 5W2H é a mais usada e recomendada para realização
dessa criação, para saber mais, tem um vídeo falando mais sobre
esse artifício no canal Facilita Produção

ASSISTA AO VÍDEO

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPXhlm2iLjLzfEROBBbKv0TepGpda9YZZ


MELHORIA CONTÍNUA

O planejamento de uma organização precisa ser
monitorado, mensurar os resultados obtidos e avaliar se os
objetivos estão sendo alcançados. O monitoramento das
atividades é o que vai te indicar se as atividades estão saindo
como esperado e sem essa avaliação é possível que alguns
esforços sejam ineficazes. Além disso, sem monitorar não é
possível ter o controle do que está acontecendo, e isso não é o
ideal.

Através do monitoramento e da avaliação é possível
analisar se as atividades estão entregando os resultados
conforme o que foi definido. Caso isto não aconteça, é neste
momento que se pode detectar erros para guiar e definir novos
ajustes no plano de ação. Logo, para um monitoramento eficaz,
aqui estão três dicas:

• Faça revisões constantemente e defina a periodicidade.
(Esse intervalo vai depender do contexto da organização e
do plano de ação em específico - se é de curto, médio ou
longo prazo);

• Faça o monitoramento pelos mesmos indicadores que
foram utilizados durante a elaboração do planejamento.

• Utilize métricas que forneçam informações para tomadas
de decisão.

Algumas ferramentas podem ser muito úteis nesse
processo, como, por exemplo, os Key Performance Indicators
(KPIs), que são métricas de desempenho que avaliam o sucesso
de uma organização ou de uma atividade específica; os Objective
Key Results (OKRs), que permitem a empresa quantificar e
acompanhar se o trabalho está promovendo os resultados
esperados.



No mundo da internet, encontramos muitas respostas. E
também encontramos 3 ferramentas que podem ser muito úteis para
realizar um planejamento estratégico - e muito mais.

SUGESTÕES

O Asana é uma plataforma para
gestão de projetos e nela você pode
escolher a melhor forma de visualizar e
organizar as atividades e processos.

O Notion é um aplicativo que
proporciona suporte a tarefas integradas,
inclusive através de tabelas e quadros de
gerenciamento e acompanhamento.

E o Trello te permite montar os
fluxos de trabalho com base no andamento
do plano de ação.

Isso é um breve resumo sobre o que essas ferramentas
podem te auxiliar a fazer. Gostou e quer saber mais? Então olha que
notícia boa: esse blogpost está cheio de informações sobre como se
organizar, na vida ou no trabalho.

Algumas ferramentas podem ser muito úteis nesse
processo, a exemplo dos Objective Key Results (OKRs), pois permitem
que a empresa quantifique e acompanhe se o trabalho está
promovendo os resultados esperados.

QUERO LER O BLOGPOST

https://www.petproducaoufrn.com/post/conhe%C3%A7a-duas-ferramentas-de-gest%C3%A3o-para-organizar-sua-vida


Para usufruir dos benefícios, é importante classificar o
grau de prioridade como sendo tudo aquilo que é considerado mais
urgente e possui uma maior relevância. Para isso, existem diversos
métodos e recursos que podem ser aplicados para uma análise
relativa às preferências. Uma ferramenta bastante utilizada para a
identificação de prioridades é a Matriz de Eisenhower.

A intenção da Matriz de Eisenhower é priorizar as tarefas
urgentes e importantes (esses são os seus dois critérios básicos).
Esta ferramenta é responsável por fazer uma análise e, em seguida,
uma triagem das atividades para evitar que o tempo seja
desperdiçado em tarefas que possuem menos importância ou que
são menos urgentes.

Essa técnica permite uma visualização detalhada das
atividades, consistindo em um plano cartesiano que irá conter as
operações classificadas de acordo com a urgência e a prioridade.
Para elaborá-la, existem três passos principais que devem ser
seguidos: a) liste todas as suas tarefas; b) divida as atividades nas
colunas “urgente” e “não urgente”; c) analise as tarefas de cada uma
das colunas e divida novamente nas linhas “importante” e “não
importante”. Assim, serão obtidos quatro quadrantes com
características únicas:

MATRIZ EISENHOWER



Quadrante 1 - Importante e urgente (faça agora): encontram-se as

tarefas que não devem ser adiadas e possuem prioridade máxima,

as quais precisam ser realizadas antes de quaisquer outras;

Quadrante 2 - Importante, mas não-urgente (agende): constam as

atividades que devem ser desenvolvidas a médio ou longo prazo.

Assim, deve-se definir um horário para realizá-las posteriormente,

depois de resolver tudo aquilo que estiver no primeiro quadrante,

porém ainda é necessário planejar e programar um horário para

efetuá-las;

Quadrante 3 - Urgente, mas não-importante (delegue): aqui estão

presentes as atividades prioritárias e que podem ser delegadas

para outras pessoas;

Quadrante 4 - não-urgente e tampouco importante (elimine):

localizam-se as tarefas mais fáceis e que não exigem sua atenção

imediata, as quais podem até mesmo ser excluídas.

Vale ressaltar que as tarefas consideradas importantes

estão relacionadas ao alcance de uma meta ou objetivo. Já as

tarefas com caráter de urgência estão ligadas aos prazos

estabelecidos.

Essa matriz é apenas um dos instrumentos que existem

para iniciar a organização dos deveres. Pode-se ver a utilidade na

identificação de priorização de tarefas (mais urgentes e mais

importantes), no aumento da produtividade, na resolução de

eventuais problemas; na maior agilidade em executar tarefas, na

tomadas de decisões mais assertivas e no melhor gerenciamento

do tempo.



MATRIZ SWOTMATRIZ SWOT

FERRAMENTASFERRAMENTAS
Todos os trabalhadores encarregados da gestão de um

negócio perguntam-se sobre como aplicar ferramentas da área de
estratégia podem auxiliar na alavancagem de um negócio. Para isso,
separamos algumas que são aplicadas em diversas empresas,
incluindo o PET Produção da UFRN.

A partir do planejamento estratégico de um negócio, é
possível investigar a competitividade de uma organização sob
perspectiva de diferentes cenários, independente do tipo ou tamanho
da empresa. Para isso, a matriz SWOT apresenta-se como uma
ferramenta indispensável para essa análise, visto que se trata de
uma metodologia que avalia fatores internos e externos de uma
organização, sendo este um fator importante na gestão da mesma
(CHIAVENATO et all, 2003).

A matriz SWOT foi criada por Kenneth Andrews e Roland
Cristensen, professores da Harvard Business School e estuda a
competitividade de uma organização segundo quatro fatores:
Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Oportunities
(Oportunidades) e Threats (Ameaças). A partir destes fatores se
consegue ter uma visão clara e objetiva sobre quais são as forças e
as fraquezas no ambiente interno e as oportunidades e as ameaças
no ambiente externo (Kotler, 2000).

Tais fatores internos e externos são essenciais para
identificar a situação e a posição estratégica da organização no
ambiente em que atua, a fim de auxiliar os gestores a tomarem
decisões coerentes e assertivas.

QUANDO APLICAR?



S W

O T

Forças
(Interno) 

Fraquezas
(Interno) 

Oportunidades
(Externo) 

Ameaças
(Externo) 

Há dois ângulos nos quais pode-se analisar os pontos da
matriz SWOT. São os fatores externos, que analisam as
oportunidades e ameaças que possam vir a impactar a empresa, e
há os fatores internos, que identificam as fraquezas e as forças da
organização.

CASE

A empresa “Flores Móveis” é uma organização que

produz, vende e distribui móveis para todo o Rio Grande do Norte.

Com uma forte concorrência nessa área, os gestores da “Flores

Móveis”, decidiram realizar um planejamento estratégico e

identificaram que a matriz SWOT é uma ferramenta ideal para

auxiliar na tomada de decisões. Então, para detectar suas forças e

fraquezas (ambiente interno) e suas oportunidades e ameaças

(ambiente externo), da organização, apresenta-se a seguir a matriz.



Figura 1- Matriz SWOT da Flores Móveis de Nova Andradina, MS

Fonte: Autores (2021)

Assim é possível constatar que a organização dispõe de uma
potencialidade para aproveitar as oportunidades identificadas no
ambiente externo para otimizar o foco nas relações de cuidado com
seus colaboradores e com seus clientes. Além disso, é possível
observar nas fraquezas os pontos que precisam ser trabalhados
para melhorarem a empresa. A partir disso, a Flores Móveis tem
uma visão clara no que se refere aos seus pontos fortes e fracos e
seus gestores podem tomar decisões para enfrentar as ameaças e
aproveitar as oportunidades inerentes à sua área.

Quanto à análise SWOT, existem alguns erros comuns durante
sua aplicação. Um deles é realizar apenas a elaboração da matriz
sem utilizar os dados obtidos para tomar decisões, porém é a partir
de uma análise detalhada da SWOT que os gestores irão identificar
estratégias para servir como norte para o seu plano de ação.



CANVASCANVAS

Outro erro comum é a falta de informações para o
preenchimento dos quadrantes da matriz, contudo mesmo assim ela
é desenvolvida, o que certamente irá gerar erros no futuro e um
resultado não satisfatório. Logo, isso ocorre geralmente quando a
SWOT é preenchida a partir de “achismos” e não com informações
concretas.

O Canvas é uma ferramenta prática, visual, colaborativa e
inovadora. Essa metodologia é muito utilizada por empreendedores
e consultores, com intuito de identificar de forma visual, simples e
ordenada os principais fatores de um negócio, tais como: quem
serão os seus clientes? quais canais você distribuirá o produto?
Como será a comunicação e relacionamento? E quais serão os
parceiros do seu negócio?

Essa ferramenta é um quadro proposto por Osterwalder e
Pigneur (2010), composto por nove blocos interligados que
permitem a discussão e análise sobre modelos de negócios já
existentes ou novas propostas de modelos de negócios. Seus nove
blocos são:

Figura 2 - Exemplo do modelo Canvas

Fonte: Autores (2021)



• Segmentos de Clientes: Descreve os segmentos de clientes,
para o qual uma empresa pretende oferecer valor. Agrupar os
clientes em grupos específicos permite às empresas
desenvolverem estratégias específicas para alcançar cada
segmento de clientes.

• Proposta de valor: Define o pacote de produtos e de serviços que
criam valor para um determinado segmento de clientes. A
proposta de valor são os benefícios que uma empresa oferece
aos seus clientes. É a maneira pela qual a empresa se diferencia
de seus concorrentes fazendo com que o consumidor opte por
adquirir um produto e/ou serviço de uma empresa e não de
outra.

• Canais: Representa a interface de ligação entre a empresa e os
seus consumidores, ou seja, a forma com que a empresa entrega
as propostas de valor.

• Relacionamento com Clientes: Descreve as estratégias que
estabelecem a relação entre a empresa e os seus diferentes
segmentos de consumidores. A definição de boas estratégias de
relacionamento é um fator relevante para a fidelização dos
consumidores.

• Fontes de Receita: Descreve o modo como a empresa obtém
lucro advindo das proposições de valor dos seus consumidores.

• Recursos Principais: Representa os ativos principais e as
competências essenciais para operacionalizar o modelo de
negócios. Esses recursos podem ser físicos, financeiros,
intelectuais ou humanos. Podem ser de propriedade da empresa
ou adquiridos de parceiros-chave.

• Atividades-Chave: Descreve as atividades mais importantes que
a empresa deve executar de forma constante para que o modelo
de negócio funcione.



• Parcerias Principais: Representa os parceiros, ou a rede de
fornecedores indispensáveis para o funcionamento do negócio.
Qualquer tipo de tarefa ou matéria-prima essencial fornecida por
outra empresa e que garanta o funcionamento do modelo de
negócio deve ser listada neste bloco.

• Estrutura de Custos: Descreve os custos principais envolvidos
na operação de um modelo de negócios. Questionamentos
básicos deste bloco são: quais são os custos mais importantes
em nosso modelo de negócios? Que recursos principais são os
mais caros? Quais atividades-chave são as mais caras?

CASE

Para exemplificar melhor o Canvas, teve-se como base uma
startup fictícia, a GreenFood. Essa organização realiza venda de
marmitas orgânicas, cuja preparação é feita por cozinheiros locais,
cuja prospecção de profissionais e vendas ocorre por meio do
aplicativo, chamado de GreenFood.. Vale destacar que apesar de
muito utilizado no âmbito dos negócios com criatividade, é possível
adaptar o Canvas para outros projetos como o planejamento de
casamentos, eventos, campanhas de marketing, dentre outros, como
pode ser visto na Figura 3 abaixo.

Figura 3 - Exemplo do modelo Canvas aplicado à empresa GreenFood

Fonte: Autores (2021)



ERROS COMUNS

Um dos objetivos desse modelo é a simplicidade e a
objetividade, nesse caso é muito importante escrever de forma sucinta
e um erro comum de algumas pessoas é colocar diversas informações
que não são necessárias. Separe as ideias, se as frases são longas,
divida ela em três, quatro ou cinco.

O Canvas pode ser feito de forma individual, mas é uma
análise macro do projeto em um painel micro, portanto quando feito de
forma coletiva possui diferentes ideias, visões e altos benefícios.
Portanto, um erro comum pode ser a escolha por elaborar o modelo
sem a ajuda de outras pessoas.

INDICAÇÕES 

• CLARK, Tim. Business Model You. [S.I]: Alta Books, 2013.
• YAYINCI, Emrah. Design Thinking: Methodology Book. [S.I]: Artbiz

Tech, 2016.
• OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business Model 

Generation: Inovação em Modelos de Negócios. [S.I]: Alta Books, 
2011. 



PITCH GAMEPITCH GAME
O PET Produção aplica jogos e simulações empresariais

nas quais conceitos diversos são apresentados de uma forma
mais lúdica, a fim de promover a interface teórica e prática.

Nesse sentido, a simulação Pitch Game traz em sua
abordagem os conceitos do Canvas e Matriz SWOT. Nesse jogo
os participantes são levados a elaborar a SWOT, identificando
os fatores internos e externos, assim como preenchem o
Canvas do seu negócio e a partir disso elaborar um produto para
determinado público-alvo.

Dessa forma, na prática, é possível identificar a facilidade
e eficácia dessas ferramentas.

CONHEÇA SIMULAÇÕES DO PET

https://cbd41e10-bfe5-42fe-a3bf-c6a55d6ed433.filesusr.com/ugd/72bc0f_21a4865ab57348c1b4613686a3820cd9.pdf


BCGBCG

De acordo com Kotler (2000), a matriz BCG foi idealizada
pela Boston Consulting Group, empresa de consultoria de gestão dos
EUA. Esta ferramenta tem como objetivo analisar o portfólio de
produtos da empresa para decidir de forma mais eficiente onde
investir seus recursos entre as diversas unidades estratégicas do
negócio.

A matriz BCG classifica os produtos e/ou serviços de uma
organização de acordo com a taxa de crescimento e a participação no
mercado. Esta é representada por uma matriz de quatro quadrantes. O
eixo horizontal indica a participação de mercado em relação aos seus
concorrentes no mercado e o eixo vertical indica a taxa de
crescimento anual do mercado em que o negócio opera (KOTLER,
2000)

A partir da aplicação na organização é possível analisar o
desempenho dos produtos oferecidos pela organização e tomar a
melhor decisão quanto aos investimentos da empresa. A BCG é
dividida em 4 grupos e cada grupo é classificado como alto ou baixo
tanto para a taxa de crescimento quanto para a participação relativa
no mercado. Os grupos são representados na Figura 4 abaixo.

Figura 4 - Exemplo de matriz BCG

Fonte: Adaptado de Pereira (2018)



Ponto de interrogação: Produtos que têm o futuro incerto.
Exigem grande esforço de Marketing e vendas para ganhar espaço no
mercado e tem pouco ou nenhum retorno para a organização,
geralmente são apostas. Podem se tornar estrela ou ser descartado,
dependendo da aceitação do consumidor.

Estrela: Produtos com um bom faturamento, mas que
ainda necessitam de investimentos para que atinja uma parcela maior
do mercado. A partir do momento em que a taxa de crescimento
desacelera, esses produtos se tornam vacas leiteiras.

Vacas leiteiras: São os produtos consagrados no
mercado. Nesse estágio o faturamento é alto e não necessita de altos
investimentos, ou seja, são produtos já consolidados e que geram
maior lucro para a organização.

Abacaxi: São produtos com retorno abaixo do esperado,
não geram lucro para a empresa. Para esses produtos é necessária
uma análise quanto ao descarte do produto ou a reformulação, caso
seja viável, podendo repetir todo o ciclo.

A matriz BCG se relaciona com o ciclo de vida do produto.
Como pode-se perceber nas descrições dos grupos, os produtos
iniciam com uma baixa participação no mercado, crescem, atingem
seu auge e decaem, até serem descartados. O ciclo de vida dos
produtos é analisado de acordo com as vendas ao longo do tempo.

O ciclo de vida dos produtos é dividido em 5 fases:

• Pesquisa e desenvolvimento: Momento de estudo do mercado,
criação do produto e realização de testes antes da inserção no
mercado.

• Introdução: É a fase de lançamento do produto no mercado,
necessitando de marketing com foco nos benefícios do produto
para que tenha destaque no mercado.

• Crescimento: É o momento em que o produto está crescendo no
mercado e a empresa passa a estudar novas formas para que
continue em crescimento, como melhorias no produto, atingir
novos segmentos ou até uma revisão do preço.



• Maturidade: Está relacionada com a Vaca Leiteira. É um estágio
que oferece muito lucro e o objetivo das empresas é
permanecer com o produto o máximo de tempo possível nesse
nível, como por exemplo, a Coca-Cola.

• Declínio: Estágio em que as vendas estão caindo, pois o produto
foi substituído por outros mais avançados ou não há mais a
necessidade. Seu futuro é o desaparecimento do mercado.

Vale salientar que existem produtos que são lançados e
descartados rapidamente ou possuem um ciclo de vida pré-
determinado. Isso não significa que foi um produto ruim ou que não
deu lucro, pois podem ter aproveitado o curto momento nos
estágios de crescimento e maturidade para aumentar a quantidade
de vendas. Além disso, não é vantajoso estender o ciclo de vida de
um produto que não gera lucro para a empresa.

CASE

A seguir (Figura 5) é mostrado um exemplo prático de uma
aplicação de Matriz BCG no ramo de televisores:

Figura 5 - Exemplo de aplicação prática da matriz BCG

Fonte: Adaptado de Pereira (2018)



Outros tipos de TV também já concluíram o ciclo de vida
de vida e foram descartadas no mercado, como a TV em preto e
branco, TV de tubo e TV de plasma.

ERROS COMUNS

Esse método precisa ser aplicado com segurança, visto
que indicará onde os investimentos devem ser aplicados e quais
produtos devem ser descartados. Portanto, uma análise precipitada
pode gerar prejuízos para a organização.

Aplicar a BCG com base em incerteza é um exemplo de
falta de segurança na utilização, pois pode ocasionar em perdas
para a organização. É importante que sejam utilizados indicadores
como quantidade de vendas de cada produto, valores dos
investimentos e dos faturamentos. Dessa forma, tem-se uma BCG
mais concreta e detalhada.

Algumas empresas possuem produtos tradicionais que,
apesar de terem virado abacaxis, a organização continua ofertando-
o gerando prejuízo. Quando os produtos atingem a fase do abacaxi,
é importante que um plano de ação seja rapidamente aplicado para
dar o destino desse produto e evitar muitas perdas.

A análise isolada dessa matriz também não é
recomendada. Apesar dessa ferramenta resultar em uma visão
sistêmica dos produtos da organização, faltam informações sobre
fatores externos e outros fatores internos, os quais podem ser
obtidos com a análise SWOT, tendo um conjunto maior de
informações para definir a melhor estratégia.



APLICAÇÃO NO PETAPLICAÇÃO NO PET

No PET Produção, o planejamento estratégico é

realizado nas primeiras reuniões do ano, sendo um momento

importante para o grupo, pois é a hora de avaliar o ano anterior e

planejar um novo ao lado da nova liderança estratégica. Para

sugestão desse momento dividimos a reunião em seis momentos

com duração em média de quatro horas.

1° momento - Identidade organizacional: O objetivo
principal é relembrar o grupo da missão, visão e valores, em
virtude disto realiza-se uma atividade de brainstorming com
os petianos para entender o que pensamos ao falar sobre
nossa missão de ser “referência”, “excelência” e “inovação”.

2° momento - Análise de cenários: O objetivo deste
momento é identificar os pontos fortes e fracos referentes
ao grupo na atualidade, bem como analisar o cenário
externo em suas oportunidades e ameaças para o
atendimento dos objetivos do grupo. Para isso é realizada
uma dinâmica onde, duplas ou/e trios, construirão a matriz
SWOT do grupo. Cada equipe deve apresentar sua matriz e
o líder geral deve ir anotando os pontos de todas as
equipes em uma matriz só para que no final todos
participem ativamente dessa análise e a validem juntos.

3° momento - Análise do portfólio: Aqui o grupo identifica
quais são as atividades e serviços oferecidos pelo PET para
ter uma representação visual de quais apresentam maior
impacto e maior potencial de crescimento com a
graduação. A atividade é dividida em três momentos. No
primeiro, serão relembradas pelo mediador quais são os
produtos atuais do PET e explanado sobre os quadrantes
da ferramenta Matriz BCG adaptada para o grupo (atividade
de maior impacto X maior potencial de crescimento com (...)



(...) a graduação). No segundo, cada petiano com sua
Matriz BCG preencherá o nome das atividades
individualmente. No terceiro momento, uma matriz será
realizada com todo o grupo combinando os resultados e
abrindo para a discussão os motivos de colocação em
cada quadrante.

4° momento - Reflexão do portfólio: O intuito desse
momento é de levar a reflexão do grupo que produtos
considerados como “Estrela” e “Vaca Leiteira”, devem ser
continuados e tem sua importância no grupo. Os produtos
em dúvida e considerados “abacaxi” precisam ser
discutidos.

5° momento - Análise da organização interna: analisar,
estruturar e validar a organização interna do grupo em
atividades que englobam os produtos que serão
continuados. Deve-se expor a divisão atual do grupo com
organograma e trazer à tona a discussão de
responsabilidades de cada atividade: líderes mostram os
seus Canvas desenvolvidos e discutem sobre a coerência
das responsabilidades com a atividade.

6° momento - Divisão do grupo para cada atividade e
gestão: nesse ponto é feito a alocação dos recursos
humanos nos subgrupos de atividades validados pelo
grupo.

Para auxiliar no planejamento estratégico, é realizado

um calendário no Trello (ferramenta usado por todos os

petianos), com as respectivas datas. Na construção é importante

colocar etiquetas diferentes para as datas que já estão certas e

para as que podem ter mudança. Segue na página seguinte a

representação desse quadro:



CONSIDERAÇÕES FINAISCONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da apresentação e exemplificação das

ferramentas de planejamento, podemos perceber o quanto o
conteúdo é amplo e importante para as organizações,
principalmente pelo fato do mercado competitivo está cada vez
mais volátil, gerando uma necessidade maior de entendê-lo e ter
uma visão de futuro que seja adaptável às diferentes situações,
pois um planejamento bom não precisa ser cumprido de forma
totalmente rígida, adaptações são necessárias.

Ademais, as ferramentas de planejamento estratégico
devem ser aplicadas em conjunto e com a participação do
máximo de contribuintes da empresa, dessa forma as
informações resultantes das diferentes ferramentas se
complementam e geram uma visão mais precisa sobre a
organização e o mercado competitivo. Após aplicação das
ferramentas deve haver um acompanhamento e direcionamento
para que o grupo cumpra os objetivos propostos.

Portanto, a gestão estratégica da organização deve
sempre estar atenta para que todos os membros estejam
alinhados para executar os objetivos da organização, garantindo
um planejamento estratégico contínuo e eficiente, o que irá
resultar no sucesso da empresa,.
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