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MATÉRIA: INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO

� Aula N°: 06

� Tema: Planejamento Empresarial. 
Planejamento Estratégico

� Tópico do Plano de Ensino: 06



CARACTERÍSTICAS DO PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

1. É projetado no longo prazo

2. Está voltado para as relações entre a empresa e

seu ambiente de tarefa

3. Envolve a empresa como um todo



CARACTERÍSTICAS DO PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO

O planejamento estratégico é um conjunto

de tomada deliberada e sistemática de

decisões acerca de empreendimentos que

afetam ou deveriam afetar toda a empresa

por longos períodos de tempo.



CONVERGÊNCIA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL E

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



ETAPAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



O MODELO STAKEHOLDER



ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS

� Com a administração por objetivos (APO), a ênfase,

antes colocada nas “atividades-meio”, foi deslocada

para os objetivos ou finalidades da empresa.

� A APO é uma ferramenta administrativa por

intermédio da qual os gerentes superiores e

subordinados de uma empresa em conjunto suas

metas comuns e especificam áreas de

responsabilidade de cada posição em relação aos

resultados esperados.



ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS



ANÁLISE DO AMBIENTE GERAL

O ambiente geral envolve fatores que influenciam todas as

organizações sem qualquer distinção, embora com diferentes

impactos, a saber:

� Fatores tecnológicos

� Fatores políticos

� Fatores econômicos

� Fatores legais

� Fatores sociais

� Fatores demográficos

� Fatores ecológicos



ANÁLISE DO AMBIENTE DA TAREFA

O ambiente de tarefa representa o nicho ambiental

mais próximo e imediato de cada organização.

A análise ambiental deve focalizar especificamente

aspectos do ambiente de tarefa da empresa, como:

� Consumidores ou usuários

� Fornecedores de recursos



FORÇAS EXTERNAS QUE 
RECONFIGURAM A ORGANIZAÇÃO



ANÁLISE DO AMBIENTE PORTER



ANÁLISE SWOT



PROCESSO DE FORMULAÇÃO 
ESTRATÉGICA



ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS



BALANCED SCORECARD (BSC)

� O Balanced Scorecard (BSC), foi inicialmente

criado como um sistema de avaliação de

desempenho organizacional. Seus autores,

Kaplan e Norton, verificaram que os sistemas de

avaliação então adotados consideravam apenas

indicadores financeiros, que por sua vez, por si só,

não representam perfeitamente a eficácia da

empresa.



BALANCED SCORECARD (BSC)

� Em seguida, o BSC avançou para uma representação

equilibrada e organizada de indicadores financeiros e

operacionais com base em uma tabela (scorecard) com

quatro perspectivas:

1. Perspectiva financeira

2. Perspectiva do cliente

3. Perspectiva dos processos internos

4. Perspectiva do aprendizado e crescimento



BALANCED SCORECARD (BSC)



BALANCED SCORECARD (BSC)



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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