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RESUMO 

As microempresas desempenham um papel importante no desenvolvimento regional e vem se 
destacando cada vez mais entre os novos negócios, diante deste cenário de constante 
crescimento e grandes mudanças, as empresas necessitam de um planejamento que lhe 
permitam um olhar para o futuro, identificando as oportunidades e ameaças que podem ser 
encontradas em seu percurso. Neste contexto, faz-se necessário a realização do planejamento 
estratégico, sendo que é um método eficiente que examina as principais questões 
organizacionais, levando em conta que a análise do ambiente externo e interno, auxiliar no futuro 
empresarial, e no alcance dos seus objetivos traçados. O presente artigo tem por objetivo 
apresentar a importância do planejamento estratégico, bem como aperfeiçoa-lo, a partir da 
utilização da Matriz SWOT. Para o alcance do objetivo foram desenvolvidas as etapas para 
implantação de um planejamento estratégico em uma microempresa, do ramo de vestuário 
feminino, localizada na cidade de Serra\ES, a abordagem utilizada foi a qualitativa, a pesquisa é 
classificada como exploratória e quanto aos procedimentos, utilizou-se um levantamento 
bibliográfico e estudo de caso, que possibilitou identificar o quadrante da matriz SWOT em que 
a empresa está inserida, bem como a estruturação das estratégias e metas, através do 
desenvolvimento do plano de ação que irá direcionar a gestão da empresa para o alcance de 
objetivos. 

 

PALAVRA CHAVE: Planejamento estratégico, Microempresa, Plano de Ação, 

Análise SWOT. 

 
1 INTRODUÇÃO   
  

Em um cenário de constantes mudanças, o número de novas empresas tem 

chamado à atenção, destacando-se, neste acelerado crescimento, as 

Microempresas que representam 55,4% dos negócios ativos no país e no 

segundo quadrimestre de 2020, registram mais de 880 mil novos negócios. 

(GOVERNO FEDERAL, 2020). 

Apesar de sua importância no ciclo econômico brasileiro, às Micro e Pequenas 

Empresas, enfrentam problemas que atrapalham sua permanência no mercado, 

 
 



estudo realizado pelo Sebrae em São Paulo apontou que parte dos 

empreendedores ao abrirem seu negócio não realizaram a pesquisa de mercado 

e grande parte também não desenvolvem o planejamento estratégico antes do 

início das atividades do estabelecimento, o que pode causar danos ao negócio. 

(SEBRAE, 2017). 

Um dos defensores do planejamento estratégico Kotler (1975, p.9), propõe o 

seguinte conceito: “O Planejamento Estratégico é uma metodologia gerencial 

que permite estabelecer a direção a ser seguida pela organização, visando maior 

grau de interação com o ambiente”.  

Neste sentido, a implementação dessa ferramenta de gestão é ainda mais 

essencial para as empresas de micro e pequeno porte, pois é uma grande 

oportunidade para desenvolver a leitura da realidade da organização, 

ressaltando seus pontos fortes e fracos, gerando maior segurança e clareza ao 

papel que a empresa deseja assumir no mercado. (SEBRAE, 2016). 

Conforme Chiavenato (1987, p.275): 
 

[...] o planejamento implica fundamentalmente em traçar o futuro e 
alcançá-lo, sua essência consiste em ver as oportunidades e 
problemas do futuro e explorá-los ou combatê-los conforme o caso. O 
planejamento é um processo que começa com a determinação de 
objetivos; define estratégias, políticas e detalha planos para consegui-
los; estabelece um sistema de decisões e inclui uma revisão dos 
objetivos para alimentar um novo ciclo de planificação. 

 

Quando o planejamento estratégico é estruturado e revisado constantemente, a 

organização desenvolve uma visão de oportunidades futuras e maior controle de 

seus processos sendo eles de curto ou longo prazo, facilitando a tomada de 

decisões e minimizando possíveis problemas futuros.  (Jornal Contábil, 2020). 

Com base nas informações e aspectos expostos, apresenta-se como problema 

de pesquisa o seguinte questionamento: Como desenvolver um planejamento 

estratégico e qual a importância de sua implementação em uma microempresa?  

O objetivo geral do presente trabalho consiste descrever as etapas a serem 

percorridas para a elaboração do planejamento estratégico, visando ressaltar a 

importância de sua implementação em uma microempresa. Para que o objetivo 

geral seja alcançado, são definidos os seguintes objetivos específicos: 1 - 

Identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças voltadas à 



microempresa; 2 - Traçar as principais metas a serem almejadas pela empresa 

em estudo que ajudarão no seu desenvolvimento, identificadas a partir da análise 

dos dados; 3 - Tabular os dados obtidos e definir em qual quadrante da análise 

SWOT a empresa se encontra para estabelecer uma postura estratégica. 

A justificativa para a elaboração deste trabalho está em contribuir com o 

conhecimento do planejamento estratégico, visando demonstrar a importância 

de sua implementação para crescimento e desenvolvimento da empresa. 

Pretende-se, também, com este artigo gerar conhecimento para o público 

acadêmico, empresarial e a sociedade em geral, interessados nessa ferramenta 

de gestão. 

Este artigo está estruturado de acordo com as seguintes seções: introdução, 

referencial teórico, procedimentos metodológicos, análise e apresentação dos 

dados e considerações finais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 PLANEJAMENTO 

Segundo Morais (2001, p.60), o planejamento pode ser definido como “o 

processo consciente e sistemático de tomar decisões sobre objetivos e 

atividades que uma pessoa, um grupo, uma unidade de trabalho ou uma 

organização buscarão no futuro”. 

Sendo assim, o planejamento é definido como plano de ação da organização, 

elaborado pelo nível estratégico da empresa, visando orientar as atividades de 

curto, médio e longo prazo. Para Steiner (1969), existem cinco dimensões que 

devem ser observadas no processo do planejamento: 

● Características do planejamento: características específicas do tipo de 

planejamento que será executado; 

● Assunto abordado: relacionado a função desempenhada pela empresa; 

● Elementos do planejamento: objetivos, estratégias, políticas entre outros 

elementos que fazem parte do planejamento; 

● Dimensão de tempo: duração, curto, médio ou longo prazo; 

● Unidades organizacionais: correspondente aos planejamentos 

elaborados especificamente para a empresa. 



Conforme Oliveira (2018), o planejamento pode ser descrito como: escolha de 

um destino, avaliação de rotas alternativas e decisão sobre o curso específico. 

O autor afirma que os princípios gerais de planejamento estão divididos em 

quatro tipos: 

● Princípio da contribuição aos objetivos: o planejamento deve sempre visar 

os objetivos máximos da empresa; 

● Princípio da precedência do planejamento: corresponde a uma função 

administrativa que vem antes das demais (organizações, direção e 

controle). O planejamento assume uma situação de maior importância no 

processo administrativo; 

● Princípio da maior penetração e abrangência: o planejamento pode 

provocar uma série de modificações nas características e atividades da 

empresa, devido à necessidade de treinamento, substituição e funções;  

● Princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade: o planejamento deve 

procurar potencializar os resultados e reduzir as deficiências. 

 

EFICIÊNCIA EFICÁCIA EFETIVIDADE 

Fazer as coisas de maneira 

adequada. 

Fazer as coisas certas Manter-se no mercado 

atual. 

Resolver problemas. Produzir alternativas 

criativas. 

Apresentar resultados 

positivos ao longo do 

tempo. 

Utilizar recursos aplicados, para 

cumprir seu dever. 

Maximizar a utilização de 

recursos, obter resultados. 

Capacidade da empresa 

em coordenar esforços e 

energia para o alcance de 

seus objetivos, tendo em 

vista a permanência da 

empresa no ambiente. 

Reduzir custos. Aumentar lucros.  

      Fonte: Adaptado de (OLIVEIRA, 2018, p. 7). 

Neste sentido Oliveira (2018), declara, que o planejamento pode ser definido em 

três tipos hierárquicos: planejamento estratégico, planejamento tático e o 

planejamento operacional. 



  

 

 Fonte: Adaptado de (OLVEIRA, 2018, p. 15). 

 

Conforme Andrade (2012, p. 12 e 13): 
 

Cada nível corresponde a um tipo de planejamento: O nível 
institucional também chamado de estratégico, é aquele que se localiza 
no ponto mais alto da hierarquia [...] O nível intermediário, também 
chamado de gerencial ou tático, é aquele que está hierarquicamente 
subordinado ao institucional, onde são formuladas as estratégias 
funcionais [...] Quanto ao nível operacional, ou técnico, é aquele 
hierarquicamente subordinado ao intermediário, incluindo as pessoas 
que tem como principal responsabilidade a execução das várias 
rotinas e tarefas.  

 

Almeida (2003) destaca a necessidade de uma boa interação entre esses níveis 

hierárquicos. Essa interação permite que, tudo que for planejado em nível 

estratégico, seja refletido no nível tático, assim como no operacional.  

 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

No cenário de crise atual, as mudanças estão cada vez mais aceleradas e as 

organizações têm a necessidade de se adaptarem para manter o seu 

posicionamento no mercado. Diante disso o planejamento estratégico representa 

uma ferramenta indispensável a uma organização, visando prevenir as 

incertezas através de técnicas e processos administrativos que permitem o 

planejamento do seu futuro, a elaboração de objetivos, estratégias, métodos e 

ações. (Jornal Contábil, 2020) 

Para Chiavenato e Sapiro (2003, p.39): 

O planejamento estratégico é um processo de formulação de 
estratégias organizacionais no qual se busca a inserção da 
organização e de sua missão no ambiente em que ela está atuando. 



Através do uso dessa ferramenta as organizações conseguem enxergar uma 

maneira positiva de enfrentar as ameaças e aproveitar as oportunidades. 

Conforme Oliveira (2018, p.17), o planejamento estratégico é “um processo 

administrativo que proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a 

melhor direção a ser seguida pela empresa, visando o otimizado grau de 

interação com os fatores externos”. 

Neste sentido, Pereira (2010, p.47) afirma que: 

 essa ferramenta é: Um processo que consiste na análise dos pontos 
fortes (competências) e fracos (incompetências ou possibilidades de 
melhorias) da organização e das oportunidades e ameaças do ambiente 
externo, com o fim de formular (formar) estratégias e ações estratégicas 
com a intenção de aumentar a competitividade e seu grau de 
resolutividade. 

Para Oliveira (2018) para se desenvolver o planejamento estratégico, dentro das 

organizações, é necessário baseia-se em duas perspectivas: presente, onde 

estão as grandes forças ou essência da organização e futuro, demostrando quais 

objetivos se pretende alcançar. 

2.3 PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

2.3.1 DEFINIÇÃO DE NEGÓCIO 

Para estabelecer o negócio de uma organização é necessária a definição de qual 

produto e serviço a mesma pretende fornecer. Conforme Andrade (2016, p.23), 

“A definição do negócio se refere às decisões relacionadas com o setor em que 

a empresa atua e/ou pretende atuar, focalizando a busca de oportunidades em 

uma área específica dentro do mesmo”. 

Neste sentido Tavares (2010, p. 72), afirma que: 

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 para 
satisfazê-los, diferenciadas de seus concorrentes. 

É imprescindível no início do processo de definição do negócio, a realização da 

delimitação do espaço em que a organização pretende atuar, esse processo 

facilita o entendimento e a direção do foco da ação organizacional. (TAVARES, 

2010). 

2.3.2 MISSÃO 



A missão também chamada de razão de ser, é responsável por manifestar o 

verdadeiro motivo pelo qual a empresa existe. Para que a organização possa vir 

a ser declarada, além da definição do negócio é necessário identificar os clientes 

que farão uso dos benefícios oferecidos. (Andrade, 2016). 

Müller (2014, p. 25), afirma que: 

A Missão Organizacional esclarece o compromisso e dever da 

empresa para com a sociedade. Essencialmente, ela estabelece o que 

a empresa faz dentro de seu negócio. É a proposta para qual, ou razão 

pela qual uma organização existe. 

Para Tavares (2010, p. 88), “A missão para ser consistente precisa ser 

desenvolvida e exercitada ao longo do tempo. Deve viabilizar a criação de novas 

demandas, o ingresso em novos mercados e o desenvolvimento de novos 

produtos.” 

Missão é a determinação do motivo central da existência da empresa, ou seja, 

a determinação de “quem a empresa atende” com seus produtos e serviços. 

Corresponde a um horizonte dentro do qual a empresa atua ou poderá atuar. 

Portanto, a missão representa a razão de ser da empresa. (OLIVEIRA, 2010, 

p. 50). 

Ao implementar uma missão exageradamente longa, repleta de propósitos e 

palavras belas, pode não funcionar. A mesma deve ser simples, clara e objetiva, 

como também deve conter um alto grau de originalidade, sendo constantemente 

revisada e caso necessário, deve ser atualizada ou redefinida. (ANDRADE, 

2016). 

2.3.3 VISÃO 

A visão é a direção da empresa, onde deseja chegar num futuro não tão distante, 

deve ser implementado algo que seja possível de se concretizar, pois a visão 

tem que ser alcançada e modificada a cada etapa concluída. 

Conforme Chiavenato e Sapiro (2003, p. 64): 

“A visão organizacional – ou visão do negócio – é o sonho acalentado 

pela organização. Refere-se àquilo que a organização deseja para o 

futuro. É a explicação de por que, diariamente, todos se levantam e 



dedicam a maior parte de seus dias para o sucesso da organização onde 

trabalham, investem ou fazem negócios.” 

Em outras palavras, a existência de uma empresa não é definida pela produção 

de um produto ou prestação de um determinado serviço que consta em seu 

contrato social, mas sim, para levar o benefício do produto ou serviço ao seu 

público-alvo. A definição da missão de uma empresa deve ser de certa forma 

inspiradora e desafiadora, para que haja o engajamento de todos os envolvidos, 

sendo esses, os seus colaboradores e parceiros, comprometidos em levar um 

benefício cada vez melhor e de excelente qualidade para um público-alvo maior. 

(SEBRAE, 2018) 

2.3.4 PRINCÍPIOS E VALORES 

Princípios e valores são um conjunto de características de uma determinada 

organização ou pessoa, que estabelecem o caráter e a forma como a 

organização ou pessoa se comportam e interagem com outros indivíduos e com 

o meio ambiente. 

A importância dos valores são reforçar os conceitos de ética e moral da 

organização, orientar o comportamento da empresa, motivar as pessoas à ação, 

bem como, esclarecer as responsabilidades societárias (MÜLLER, 2014). 

Oliveira (2007) afirma que os valores de uma empresa precisam estar nivelados 

às questões éticas e morais da organização. Tavares (2005) complementa que 

os valores servem como item para avaliar a organização e assim ajudar a 

conseguir alcançar a visão, o autor completa dizendo que são os valores que 

impedem que a empresa haja de forma imoral ou antiética.  

Segundo Müller (2014, p. 27): 

Valores são padrões profundamente arraigados que influenciam quase 

todos os aspectos da vida das pessoas, definindo suas atitudes quanto 

a: julgamentos morais, respostas aos outros, compromissos em relação 

a metas pessoais e organizacionais... As pessoas são motivadas e 

tomam decisões com base em seus sistemas de crenças e valores, 

normalmente inconscientes.  



Maximiano (2000) afirma que os princípios têm como intuito orientar o 

comportamento dos funcionários, especialmente em situações cotidianas, o 

autor conclui que os princípios são decisões iniciais utilizadas para delimitar 

ações comportamentais e orientar como agir em cada situação. O mesmo 

também ressalta que uma das formas como esses princípios manifestam-se é 

por meio dos valores, que servem como ferramentas para avaliar e dar 

significado à busca da visão pelos participantes da organização.  

2.3.5 ANÁLISE INTERNA 

A análise interna é um fator importante para o sucesso ou fracasso da 

organização. Sendo os fatores positivos (internos) responsáveis por determinar 

as possibilidades de adaptação e êxito das estratégias da organização. 

(Andrade, 2016). 

Conforme Andrade (2016, p.37): 

 [...] os pontos fortes se referem aos aspectos e/ou fatores positivos 
(internos) da empresa que atuam como facilitadores de sua capacidade 
para atender às suas finalidades. Tais fatores, geralmente, põem a 
empresa em uma situação privilegiada, quando comparada com a 
concorrência, uma vez que os mesmos podem ser utilizados como 
fonte de diferenciação e de vantagem competitiva. 

Ao identificar algum fator interno que não representa necessariamente, um ponto 

forte da empresa, é importante analisar a possibilidade dos concorrentes 

utilizarem tal fato como fonte de vantagem competitiva. (ANDRADE, 2016). 

Conforme Oliveira (2018, p. 68):  

[...] os pontos fracos representam aspectos controláveis e, caso você 
não saiba, de momento, como resolver o problema, deverá envidar 
todos os esforços para identificar a solução, sem o que esse ponto 
fraco poderá criar sérios problemas para a empresa; inclusive, de 
maneira cada vez mais intensa. Mas esse esforço deve ser controlado, 
pois, muitas vezes, a empresa gasta todo o seu tempo em acertar um 
ponto fraco e se esquece de usufruir e de tornar os seus pontos fortes 
mais fortes ainda, o que pode ser altamente interessante para o melhor 
resultado global da empresa. 

Para elaboração da análise do ambiente interno da empresa é necessário a 

caracterização e mapeamento dos processos, assim como a identificação dos 

problemas enfrentados pela organização e a análise de relações, para que após 

os levantamentos dos dados seja realizada a escolha dos projetos de melhorias. 

(MÜLLER, 2014).  



2.3.6 ANÁLISE EXTERNA 

A análise dos fatores externos demonstra as ameaças e oportunidades 

existentes entre a entidade e seu ambiente externo, sendo que cabe ao gestor 

da empresa identificar os elementos relevantes do ambiente e em seguida, 

examiná-los destacando as oportunidades ou ameaças. (OLIVEIRA, 2018). 

Conforme Andrade (2016, p.57): 

 A análise dos fatores externos consiste na identificação de 
oportunidades e ameaças (opportunities e threats) que possibilitem o 
desenvolvimento de estratégias de ação com a finalidade de precaver-
se contra as ameaças antes que elas se tornem problemas, e tirar o 
máximo possível de proveito das oportunidades oferecidas pelo meio 
externo. 

Conforme Sebrae (2018) é através da análise externa que se identificam as 

oportunidades sendo essas forças positivas e as ameaças forças, limitações, 

que podem atrapalhar a atuação no mercado. Sendo que o ambiente externo 

frequentemente impacta a organização, em relação à dinâmica dos setores 

político, econômico, social e tecnológico. 

O diagnóstico estratégico externo – também denominado análise 
ambiental ou auditoria de posição – é uma maneira como a 
organização faz o mapeamento ambiental e a análise das forças 
competitivas que existem no ambiente. (CHIAVENATO; SAPIRO 2003, 
p. 80). 

Andrade (2012, p.57) diz:  

[...] ação com a finalidade de precaver-se contra as ameaças antes que 
elas se tornem problemas, e tirar o máximo possível de proveito das 
oportunidades oferecidas pelo meio externo. 

Análise externa tem por finalidade identificar as oportunidades entre a empresa 

e o meio na qual está inserida, visando prevenir-se contra as ameaças, antes 

que as mesmas se tornem problema.  (ANDRADE, 2012). 

2.3.7 ANÁLISE SWOT 

A análise SWOT foi criada na década de 60 pelos professores Kenneth Andrews 

e Roland Christensen em Harvard. O termo SWOT é uma abreviatura que surgiu 

de quatro palavras de origem inglesa, sendo elas: Strengths (forças), 

Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças), 



sendo pronunciada no português como FOFA (Forças, Oportunidades, 

Fraquezas e Ameaças). (SERRA; TORRES M.; TORRES F., 2004). 

Para Chiavenato e Sapiro (2003, p.188),  

a avaliação estratégica realizada a partir da matriz SWOT é uma das 
ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica competitiva. Trata-
se de relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente 
externo com forças e fraquezas mapeadas no ambiente interno da 
organização. 

De acordo com Torres M.; Serra; Torres F. (2004) a análise SWOT é um 

instrumento utilizado para a identificação de dados nas análises de cenários 

internos e externos da empresa, sendo à base do desenvolvimento do plano 

estratégico.  

O processo do Planejamento Estratégico tem como base identificar, coletar, 

armazenar, mensurar e interpretar as informações para que as decisões 

adotadas sejam as mais apropriadas possíveis.  

Análise de SWOT consiste no desenvolvimento de uma sistemática de 
análise do ambiente externo com a finalidade de buscar o máximo de 
informações possível a respeito das condições ambientais 
externas[...](ANDRADE, 2012, p. 57) 

A análise de SWOT é uma ferramenta de manuseio simples e fácil, sendo 

considera muito útil para a organização, pois, através da mesma são verificados 

indicadores da situação atual da empresa, ressaltando os pontos fortes e fracos 

e as oportunidades e ameaças, elaborando desta forma uma análise geral da 

empresa, visando determinar ações estratégicas, auxiliar na melhoria dos pontos 

fracos da entidade e investir nos pontos fortes. (ANDRADE, 2012). 

2.3.8 OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS  

Para que a empresa tenha sucesso no mercado é necessário que tenha os 

objetivos bem estruturados e que tenha uma gestão estratégica bem definida. 

Segundo Pasquale (2012, p.107), para alcançar os objetivos é necessário 

determinar qual a estratégia a ser adotada. Ainda, as estratégias consistem nas 

ações que a organização deve realizar para atingir seus objetivos. São 

estabelecidas com base nos objetivos a alcançar e influenciadas pela missão, 

visão, crenças e valores, microambiente e situação da organização. 



Conforme Oliveira (2004, p.194) “[...] um caminho, ou maneira, ou ação 

formulada e adequada para alcançar, preferencialmente, de maneira 

diferenciada, os desafios e objetivos estabelecidos, no melhor posicionamento 

da empresa perante seu ambiente”. 

A estratégia é a forma em que a empresa age diante das outras empresas, 

moldando seu caminho, a maneira como age, procurando sempre melhorar e 

crescer no mercado em que está inserida.  

2.3.9 PLANO DE AÇÃO 

O Plano de ação compreende desde as tarefas mais simples até as mais 

complexas de uma empresa, este que definirá em escalas como serão 

alcançados os objetivos, podendo ser em curto, médio, ou longo prazo.  

Oliveira (2002, p.249) conceitua que, Plano de ação é o conjunto das partes 

comuns dos diversos projetos, quanto ao assunto que está sendo tratado 

(recursos humanos, tecnologia, etc.).  

Chiavenato e Sapiro (2003, p.361), a criação de um plano de ação tem a função 

de aperfeiçoar as formas de trabalho, valorizar o trabalho em equipe, visar a 

obtenção de resultados planejados. 

Um plano de ação é muito importante para quem almeja realizar um 

planejamento estratégico dentro de uma empresa ou ainda para fazer a 

manutenção de um plano já existente. Segundo Tavares (2005, p.311) “são os 

planos de ação que vão materializar as estratégias e os resultados do processo 

seguido, traduzindo-os em ação dia-a-dia com impactos futuros”. 

2.3.10 CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICA DAS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS 

As micro e pequenas empresas desenvolvem um papel de grande importância 

na economia brasileira, conforme anuário do trabalho nos pequenos negócios, 

elaborado pelo Sebrae, a partir de informações do Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Econômicos (Dieese), no período de 10 anos (2006 a 

2016), a participação das micro e pequenas empresas na reserva de emprego 



do país cresceu de 53,5% para 54,5%. Sendo registrado durante esse período 

um aumento de 1,1 milhão de pequenos negócios no Brasil, o que representa 

crescimento de 21,9% no número de empresas, que são responsáveis pela 

geração de mais 5 milhões de novos empregos. (SEBRAE, 2018). 

Segundo Everton, (2017, p.10): 

 As micro e pequenas empresas (doravante MPE) possuem grande 
importância em qualquer economia do mundo. Sem exagero, essas 
empresas são as únicas capazes de levar bens e produzir serviços em 
qualquer lugar para qualquer cidadão, do mais perto ao mais remoto, 
a fim de atender necessidades individuais ou coletivas. 

Com o grande crescimento e desenvolvimento das micro e pequenas empresas 

surge a Lei Complementar 123/2006, também conhecida como Lei Geral da 

Micro e Pequena Empresa, tem como objetivo incentivar o crescimento e a 

competitividade das empresas pertencentes a esse setor, visando a geração de 

emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da informalidade e 

fortalecimento da economia. (SEBRAE, 2019). 

Neste sentido, a Lei Complementar uniformizou o conceito de micro e pequena 

empresa (MPE), ao enquadrá-las com base em sua receita bruta anual, 

adotando a seguinte classificação:  

 DEFINIÇÃO RECEITA BRUTA 
ANUAL 

Microempresa Sociedade empresária, sociedade 
simples, empresa individual de 
responsabilidade limitada e o 
empresário, devidamente registrados 
nos órgãos competentes, que aufira em 
cada ano calendário. 

Igual ou inferior a  
R$ 360.000,00 

Empresa de pequeno 
porte 

A empresa de pequeno porte não 
perderá o seu enquadramento se obter 
adicionais de receitas de exportação, até 
o limite de  
R$ 4.800.000,00. 

Superior a  
R$ 360.000,00 e igual ou 
inferior a  
R$ 4.800.000,00 

Microempreendedor 
Individual 

É a pessoa que trabalha por conta 
própria e se legaliza como pequeno 
empresário optante pelo Simples 
Nacional. 
O microempreendedor pode possuir um 
único empregado e não pode ser sócio 
ou titular de outra empresa. 

Igual ou inferior a  
R$ 81.000,00 

Fonte: Adaptado de (SEBRAE, 2019). 



 

2.4 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA AS 

EMPRESAS DE MICRO E PEQUENO PORTE 

 

A implementação do planejamento estratégico na empresa de micro e pequeno 

porte é imprescindível, pois o mesmo é uma grande oportunidade para construir 

ou desenvolver a leitura da realidade de uma organização, ressaltando seus 

pontos fortes e fracos e auxiliando em uma futura tomada de decisão. (SEBRAE, 

2016).  

Conforme estudo realizado em 2013 pelo Sebrae, as micro e pequenas 

empresas encontram dificuldades para sobreviver no mercado e atingir um bom 

desempenho econômico, 24,4% delas fecham as portas com menos de dois 

anos de existência. Neste sentido, diante do exposto o Sebrae São Paulo (2017) 

realizou uma pesquisa sobre causa mortis, onde a mesma apontou que ao iniciar 

o negócio, parte dos proprietários não pesquisam informações importantes sobre 

o mercado, como também não realizam o planejamento estratégico antes do 

início das atividades do estabelecimento, o que pode ocasionar em danos para 

o desenvolvimento e permanência da empresa no mercado. (Sebrae, 2017).  

Terence e Filho (2007, p. 36) afirmam que: 

O fato de quase não se usar o planejamento estratégico como 
ferramenta de gestão nas MPEs deve-se a alguns fatores tais como a 
estrutura simples destas organizações, poucos recursos para a 
contratação de profissionais e/ou serviços de consultorias para suprir 
a falta de conhecimento administrativo, excesso de tarefas 
operacionais no dia-a-dia do dirigente, centralização de poder, entre 
outros. Assim, faz-se necessário abordar o planejamento estratégico 
de forma menos complexa e formal e, principalmente, considerando-se 
as principais características de gestão deste segmento de empresas. 

Devido às limitações próprias dos modelos de negócio, as pequenas empresas 

não devem atuar em várias frentes de forma simultaneamente e devem examinar 

e conduzir estrategicamente suas ações para otimizar os diversos recursos 

investidos, podendo ser estes recursos financeiros, mão de obra, tempo, mão de 

obra e entre outros. (OLIVEIRA, 2018). 

Como bem coloca Cezarino e Campomar (2007, p.4):  
 



O Planejamento Estratégico deve ainda focar os recursos e principais 
ações para a consecução dos objetivos e metas da organização, isto 
principalmente para as pequenas empresas pode significar o 
diferencial entre manter-se prosperando ou enfrentar uma série de 
problemas estruturais. 
 

Neste sentido, a implementação do planejamento estratégico em empresas de 

pequeno porte, permite ao gestor maior direcionamento e controle da 

organização, possibilitando a análise dos objetivos desejados e com isso a 

elaboração de estratégias, diminuindo dessa forma possíveis deficiências e 

desperdícios, o que possibilita o maior desenvolvimento do negócio. (SEBRAE, 

2018). 

 

3 METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste trabalho, utilizou-se uma abordagem qualitativa, 

em relação a caracterização do problema. Conforme Gewandsznajder e Alves-

Mazzotti (2002, p.163), as pesquisas qualitativas são caracteristicamente 

multimetodológicas, isto é, usam uma grande variedade de procedimentos e 

instrumentos de coleta de dados.  

Em relação aos objetivos da pesquisa, este trabalho é classificado como 

pesquisa exploratória, visto que seu objetivo é ressaltar a importância do 

planejamento estratégico na empresa, buscando através de técnicas 

padronizadas de coleta de dados.  

Conforme Gil (1999), a pesquisa exploratória tem como principal objetivo, 

desenvolver, explicar e modificar ideias e conceitos, visando a definição de 

problemas e hipóteses mais precisos para estudos posteriores.  

Quanto aos procedimentos que serão empregados para a execução da 

pesquisa, efetua-se um estudo do tipo bibliográfica. “A pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 

livros e artigos científicos”. (GIL, 2002, p.44).  

O estudo de caso também é um dos procedimentos adotados na realização 

desta pesquisa, sendo este utilizado para auxiliar e desenvolver ações de 

intervenção em pessoas, organizações, famílias e etc., desenvolvendo cursos 

de ação a serem seguidos, sendo necessárias descrições detalhadas do próprio 

caso e seu contexto. (SAMPIERI, 2006). 



A composição desse trabalho foi feita em algumas etapas, obteve- se as 

informações necessárias por meio de reuniões esporadicamente juntamente ao 

gestor/dono da empresa.  

Por meio de um primeiro encontro, usou- se um questionário (Apêndice A) teve-

se conhecimento do funcionamento, quais as atividades e a gestão da mesma. 

Posteriormente seguiu-se para a utilização da análise FOFA, onde realizou- se 

a análise dos pontos fortes e fracos no ambiente interno e as oportunidades e 

ameaças no ambiente externo, os dados em questão foram adquiridos por meio 

de entrevistas sem nenhum roteiro, com todos os dados necessários adquiridos, 

analisou-se em qual o quadrante da análise SWOT em que a empresa se 

enquadrava e a partir dessa informação foram levantadas as possíveis ações 

para implementação na empresa.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentadas as sugestões feitas à empresa, a princípio 

será apresentado o objeto de estudo e em continuidade estará a elaboração das 

etapas do planejamento estratégico adaptado para a empresa em questão. 

 

4.1 VISÃO GERAL DA EMPRESA  

A pesquisa foi realizada em uma microempresa, situada no município da 

Serra\ES, no bairro de Laranjeiras, a mesma foi fundada em 17 de março de 

2010 e possui origem familiar, atua no ramo de vestuário feminino, sendo dirigida 

pelo proprietário e sua sócia, que são responsáveis por todas as atividades da 

empresa e até o presente momento não possuem colaboradores. 

A direção da empresa se preocupa em manter o atendimento personalizado da 

loja, como também atualiza o seu estoque de produtos de forma quinzenal, 

visando manter a clientela já fidelizada, assim como atingir novos clientes e 

desenvolvimento da loja.  

Atualmente, a gestão da empresa é concentrada no proprietário e não existe um 

planejamento estratégico formal, sendo o mesmo responsável por toda parte 

comercial e financeiro da organização. Entretanto, o proprietário possui grande 

interesse na realização do plano estratégico, com intenção de obterem uma 



estrutura mais organizada, almejando o crescimento da empresa.  

Diante disto, o diagnóstico da empresa foi desenvolvido, por meio de análises 

em seus aspectos, tanto internos quanto externos, visando identificar e monitorar 

continuamente as variáveis competitivas que afetam as suas atividades foram 

aplicadas a definição de negócio, a missão e a visão da empresa.  

 

4.1.1 NEGÓCIO 

A definição do negócio refere-se aos desejos e necessidades que a organização 

pretende atender, bem como a definição de quais clientes pretende alcançar. 

Deste modo, foi elaborado e sugerido o tipo de negócio:  

 

 

4.1.2 MISSÃO 

Após a definição do negócio da empresa, pode-se estabelecer a missão, que 

conforme Matias (2007) é o “horizonte” dentro do negócio onde a empresa atua 

ou poderá atuar no futuro, segundo ele a missão não precisa ser eterna, mas é 

fundamental que não tenha mudanças a todo o momento. A Missão transmite o 

seu propósito e os benefícios que trará a seus consumidores. Desse modo, foi 

desenvolvida a seguinte proposta de Missão:  

 

 

4.1.3 VISÃO 

“A visão é a explicitação do que se idealiza para a organização. Enquanto 

envolve os desejos de onde se quer chegar, compreendendo temas como 

valores, desejos, vontades, sonhos e ambição” (FERNANDES e BERTON, 2005, 

p. 148).   

Desta maneira, foi elaborada a seguinte sugestão de Visão:  

Distribuir peças para o dia a dia, que proporcionem conforto e elegância no 
vestir, através de uma loja aconchegante e bom atendimento. 

Fornecer ao nosso cliente a melhor solução em confecções, com 
atendimento diferenciado, buscando inovação e qualidade nos produtos, 
trazendo o melhor custo benefício e qualidade em toda a experiência com 
nosso negócio. 



 

 

4.1.4 PRINCÍPIOS E VALORES 

Para Muller (2014, p. 27) os princípios, valores e crenças são guias para o 

processo decisório e para a conduta da entidade no cumprimento da missão e 

na procura da visão de futuro.   

Neste sentido, foram elaboradas as seguintes sugestões de princípios e valores 

da empresa: 

➢ Honestidade 

➢ Ética  

➢ Respeito 

➢ Confiança 

➢ Transparência 

➢ Qualidade 

➢ Modernidade 

 

4.1.4 ANÁLISE SWOT  

Conforme Chiavenato e Sapiro (2003), a análise SWOT, refere-se a 

correlacionar o ambiente externo (ameaças e oportunidades), com o ambiente 

interno (forças e fraquezas). Neste sentido o quadro 1 evidencia a matriz SWOT 

da empresa em estudo, onde levantaram-se os pontos fracos e fortes do 

ambiente interno, como também as oportunidades e ameaças do ambiente 

externo, ao qual a empresa está inserida.  

Quadro 1 - Análise de SWOT. 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

● Boa localização;  
● Produtos de qualidade;  
● Bom atendimento;  
● Preços acessíveis. 

● Imóvel alugado;  
● Espaço pequeno; 
● Pouco investimento em mídia 

digital.  

OPORTUNIDADES  AMEAÇAS 

Ser reconhecida por nossos clientes como referência no mercado de 
vestuário do Espírito Santo, destacando-se pelo aumento das vendas e 
lucratividade até 2022. 



 

● Investir em uma nova 
decoração, buscando ampliar 
o espaço;  

● Implementar vendas virtuais;   
● Investir em mídias sociais, 

através de propagandas e 
parcerias. 

● Concorrência;  
● Crise econômica em virtude do 

Coronavírus. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A empresa pode controlar seu ambiente interno, ao localizar os pontos fortes, é 

importante trabalhá-los, pois conforme Andrade (2016), tais fatores colocam a 

empresa em situação privilegiada quando comparada a concorrência. Ao 

identificar um ponto fraco esse deve ser controlado, pois a concorrência pode 

utilizá-lo como fonte de vantagem competitiva.  

Com referência ao ambiente externo a empresa não possui controle, sendo 

indispensável que o gestor/proprietário da empresa identifique os elementos 

pertinentes do ambiente e realize uma análise dos mesmos quanto às 

oportunidades ou ameaças para empresa. (ANDRADE, 2016). 

Por meio da Matriz SWOT, conforme quadro 1, elaborada em conjunto com o 

diretor da empresa, foi possível identificar que a empresa se encontra no 

quadrante crescimento, pois, este enquadramento ocorre quando há 

predominância de pontos fracos, mas em compensação o mercado é favorável, 

visto que a expansão do setor de vestuário está em alta.  

A Matriz SWOT, também possibilitou uma análise mais clara sobre a empresa, 

sendo possível desenvolver um plano de ação voltado ao alcance de metas e 

objetivos, possibilitando desta forma o alcance do quadrante desenvolvimento. 

 

4.1.5 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS  

Após identificar os elementos do ambiente interno e externo da entidade, junto 

ao proprietário da organização por meio de um questionário presente no 

apêndice A e reuniões realizadas respeitando todos os protocolos de segurança 

decretados pelo Ministério da Saúde em virtude da pandemia causada pelo 

COVID-19, foram identificados e elaborados os objetivos da empresa em estudo 

com o auxílio da análise SWOT, os mesmos são apresentados na área de 

gestão, pois a empresa não possui subdivisões de outros setores. 



Neste sentido, baseado nos dados levantados na pesquisa a empresa definiu 

como prioridade os objetivos apresentados no quadro 2. 

Quadro 2 - Objetivos estratégicos 

SETOR OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
 
GESTÃO 

1. Ampliar o espaço;  
2. Implementar as vendas de forma virtual;  
3. Investir em novas propagandas e parcerias;  
4. Aumentar o número de clientes fidelizados. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Após a apresentação dos objetivos propostos, que foram baseados com a 

análise dos ambientes internos e externos, dá-se continuidade a última etapa, 

sendo está a elaboração do plano de ação. 

 

4.1.6 PLANO DE AÇÃO  

O plano de ação foi desenvolvido visando o alcance dos objetivos mais 

representativos para o momento em que a empresa se encontra. Para alcançar 

os objetivos propostos foi estabelecido o plano de ação, apresentado no quadro 

3. 

 

Quadro 3 - Plano de Ação 

O QUE? POR 

QUE? 

COMO? ONDE? QUANDO

? 

QUANTO? QUEM? 

Reorganiza

r o espaço 

da loja  

Pois o 

proprietário 

acha 

necessário 

ampliar a 

loja, 

otimizar o 

espaço e 

melhorar a 

decoração  

Efetuando 

a troca dos 

móveis e 

da 

decoração 

da loja 

No 

espaço 

alugado 

da loja 

Até  

janeiro de 

2021 

R$ 

5.000,00 

Arquiteto 

e o 

gestor/ 

proprietári

a  

 
Implementa

r  

e-comerce 

Aumentará 

as vendas 

e não terão 

gastos com 

Comprar o 

domínio de 

um site, 

possibilitan

Pela 

internet  

Até 

dezembro 

 de 2021 

R$ 

1.000,00 

Gestor/ 

proprietári

a 



colaborado

res  

do a 

apresentaç

ão das 

peças e 

valores das 

mesmas. 

Implementa

r vendas 

pelo 

whatsapp  

Para 

aumento 

da 

lucratividad

e  

Realizar 

atendiment

o 

personaliza

do,manten

do contato 

com a 

cliente via 

whatsapp. 

Aplicativo  Novembro 

de 2020 

R$ 

1.000,00  

Gestor/ 

proprietári

a 

Investir em 

novas 

propagand

as e 

parcerias 

Aumentar 

o número 

de 

visualizaçã

o da loja 

Realizar 

ação com 

um digital 

influencer 

nas mídias 

sociais. 

Mídias 

sociais  

Até 

dezembro 

de 2020 

Peças de 

roupas da 

loja 

Digital 

influencer  

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Com a elaboração do estudo de caso, foi desenvolvido o plano de ação com 

intuito de gerar maior lucratividade, desenvolvimento e visibilidade para a 

empresa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS / CONCLUSÕES  
As microempresas têm grande dificuldade em realizar o planejamento, sendo 

essa ferramenta essencial para o desenvolvimento e permanência da empresa 

no mercado.  

O presente artigo cumpriu com os objetivos traçados, no qual foram descritas de 

forma simples e detalhadas as etapas necessárias para elaboração do 

planejamento estratégico em uma microempresa, como também se desenvolveu 

as propostas para definição da missão, visão, objetivos e valores da empresa  e 

a sugestão do plano de ação, elaborado com base nos dados levantados através 



da análise SWOT, visando auxiliar o proprietário no alcance dos objetivos 

traçados, proporcionando assim a empresa maior desenvolvimento e vantagem 

competitiva no mercado atual. 

Como recomendação para futuros artigos fica a sugestão de analisar os 

resultados advindos da implementação do planejamento estratégico, 

confrontando com empresas pertencentes ao mesmo porte e observando se 

obteve-se crescimento e quais os objetivos que foram alcançados. 
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APÊNDICE A - Questionário apresentado na reunião 

 

1) Como surgiu a Lu Laranjeiras? 

2) Qual a faixa etária média das clientes? 

3) Qual é o principal diferencial da Loja? 

4) Qual objetivo vocês desejam alcançar a curto e longo prazo? 

5) Quais os principais meios de comunicação com os clientes?  

6) Se vocês tiverem que destacar as atividades que mais gostam de fazer na 

loja, quais seriam? 



7) Nos feedbacks recebidos pelas clientes, o que vocês mais escutam? 

8) Vocês gostariam de mudar algo na Loja?  

9) O que vocês acham de trabalhar com parcerias de divulgação? 

10) O que vocês acham de fortalecer e impulsionar as mídias digitais? 

 


