
Meu Plano Estratégico 
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Introdução e Expectativas 
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Introdução e Expectativas 
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Quando receberem a bola de lã terão 1 
minuto para se apresentar.  
Devem indicar o seguinte : 
 
1. NOME 
2. ATIVIDADE ATUAL 
3. SEU MAIOR ANSEIO 
4. SEU PRINCIPAL MEDO 
 

Dinâmica 1 



Introdução e Expectativas 

Pensemos um pouco……     

4 

Dinâmica 1 

O que fizemos 
para nos 
apresentar de 
acordo com as 
instruções? 



Introdução e Expectativas 
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☞ Familiarizar os participantes  com os conceitos 
básicos de plano estratégico para conseguir o 
êxito empresarial e a criação do futuro do 
negócio. 

☞ Complementar a teoria básica do plano 
estratégico com a prática aplicada para a própria 
vida dos participantes. 

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

☞ Conhecer, de forma prática, como aplicar as 
bases do planejamento estratégico   a sua 
própria experiência. 



- Muito competitivos 

- De conhecimento muito amplo 

- De tecnologia ilimitada 

- De cidadãos  

 

Porque o mundo está  

globalizado 

Introdução e Expectativas 
Como são os negócios hoje em dia? 



- Muito exigentes 

- Muito informados 

- Muito volúveis 

- De expectativa muito alta 

- Possuidores de direitos 

 

Introdução e Expectativas 
Como são os usuários, consumidores ou 

clientes? 



CAPÍTULO II 

Análise situacional 

 Onde estou? 
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Análise situacional 
 Onde estou? 

“O que faz da vida algo insubstituível, 
algo único, algo que só se vive 
uma vez, depende do homem 

mesmo, depende de quem faz e de 
como faz, não do que faz”. 

 

Viktor Frankl 



Exercício 1 



Análise situacional 
Onde estou? 

Fatores para o êxito Empresarial 

O traçar os objetivos a longo prazo 

Para marcar a pauta a seguir Para saber onde quero chegar 

O estabelecimento claro de sua razão de ser 
Por que existo? Qual é meu 

negócio? 
Que contribuição posso 

fazer? 

As chaves das organizações de êxito são 



Uma das chaves das pessoas de êxito é que 
interpretaram as necessidades das pessoas 
em sua volta, com a PAIXÃO pelo que 
FAZEM . 

Análise situacional 
Onde estou? 

Fatores para o êxito empresarial 



Missão 

Visão 

Paixão 

Alta 
produtividade 

Empresas e 
pessoas, ao 

saber 
claramente 

sua realidade 
e a de seu 
ambiente, 
utilizam: 

Isto se traduz 
em 

rentabilidade, 
satisfação 

pessoal,  etc. 

Análise situacional 
Onde estou? 

Fatores para o êxito Empresarial 



Análise situacional 
Fatores para o êxito Empresarial 
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Empresário Sócio Fundador 

•É o fator  principal para que uma empresa funcione 

•Deve ser o impulsor do negócio. Deve ter uma clara VISÃO do negócio 

Capital Humano 
•É imprescindível que o Empresário conte com um time humano altamente 
comprometido 

Enfoque de mercado 
•As empresas triunfadoras são aquelas pioneiras na detecção e cobertura 
de nichos de mercado 

Inovação 
•Nunca se deve deixar de melhorar e inovar 

Flexibilidade 
•É muito importante que a Empresa se adapte agilmente para as mudanças 

Benefícios e custos 
•É fundamental para o êxito conter ao máximo os gastos com um aumento 
da produtividade 



Análise situacional 
Onde estou? 

Fatores para o êxito Empresarial 
Que elementos chave devem existir? 
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VISÃO 

ESTRATÉGIA 

EFICIÊNCIA 

INOVAÇÃO E 
FLEXIBILIDADE 



Análise situacional 
 Onde estou? 

Encontremos nosso lugar 
no mundo; guiando-nos 
por nossas habilidades e 
características.  
É simples fazer, é como 
colocar as fichas quadradas 
nos buracos quadrados e 
as redondas nos buracos 
redondos. 



Análise Situacional 
 Onde estou? 

EXISTE SÓ UM LUGAR NO UNIVERSO QUE PODE 
MELHORAR  COM TODA CERTEZA E ESTE É O SEU 

PRÓPRIO SER 

CONHECENDO A IDENTIDADE 

Encaixando as 
fichas quadradas e  

as redondas 



Análise situacional 
 Onde estou? 

DESCOBRIR UMA IDENTIDADE 

VALORIZAR NOSSAS DIFERENÇAS 

CONHECER NOSSAS FRAQUEZAS 

SER HONESTOS COM NÓS MESMOS 

SOLTAR AS MULETAS DE NOSSAS VIDAS 

 TOMAR DECISÕES COM CORAGEM 



Analise situacional 
 Onde estou? 

ATITUDE 
 
 
 
 
 

FOCAR OS PROBLEMAS COMO UMA 
OPORTUNIDADE 

O KANYI é um 
ideograma  Chinês 

que simboliza: 
PROBLEMA – 

OPORTUNIDADE, 
onde a principal 
ferramenta é a 

criatividade 



O que 
analisar ? 

  Capacidades e 

limitaciones 

  Traços de personalidade 

  Gostos e preferências 

  Necessidades 

  Medos 

  Êxitos e sucessos 

  Modelos a seguir 

Análise Situacional 
 Onde estou? 

Primeiro passo - Autoconhecimento 



Análise Situacional 
 Onde estou? 

Primeiro passo - Autoconhecimento 

Quem 
sou? 

Quem 
quero ser? 

Quem 
posso ser? 



Análise Situacional 
 Onde estou? 

SUCESSO- AUTOREALIZAÇÃO 

SER 

FAZER 

TER 



O primeiro passo deste exercício será fazer uma avaliação da 
minha própria pessoa. Para isso començaremos com uma análise 
de minhas fortalezas e fraquezas.  

Análise Situacional 
Onde estou? - Autobiografia 

Exercício 1 
Passo 1 

Cite as 5 principais 

Fortalezas Fraquezas 



O segundo passo deste exercício será fazer uma autobiografia.  

As perguntas para resolver são as seguintes: 

 

1.Quais foram as pessoas que tiveram maior influência em minha 
vida e de que maneira? 

2.Quais foram os meus interesses desde cedo? 

3.Quais foram os acontecimentos que influenciaram de forma 
decisiva no que sou agora? 

4.Quais foram os principais êxitos e fracasos em minha vida? 

5.Quais foram minhas decisões mais significativas? 

Análise Situacional 
Onde estou? - Autobiografia 

Exercício 1 
Passo 2 



O Terceiro passo deste exercício será fazer uma avaliação da 
minha personalidade.  

Análise Situacional 
Onde estou? - Personalidade 

Exercício 1 
Passo 3 

Personalidade 
Aspectos que mais  

gosto (5) 
Aspectos que  gosto 

menos (5) 

1. Aspecto Físico 

2. Relações Sociais 

3. Vida Espiritual 

4. Vida Emocional 

5. Aspectos Intelectuais 

6. Aspectos Vocacionais 



O passo final deste exercício será uma avaliação de 

 ONDE ESTOU? 

A pergunta para resolver é a seguinte: 

Exercício 1 
Passo 4 

Cite pelo menos 3 aspectos internos e 3 externos 

Aspectos que facilitam meu 
desenvolvimento (Internos e 

externos) 

Aspectos que dificultam meu 
desenvolvimento (Internos e 

Externos) 

Análise Situacional 
Onde estou? 



EU como pessoa 

EU como Empresário 

Análise Situacional 
Onde estou?  



Análise Situacional - Onde estou? 
Ciclo de vida da Empresa 
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Onde se 
encontra 
minha 
empresa ou 
negócio? 
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Análise Situacional - Onde estou? 
Ciclo de vida da Empresa 

• A empresa começa a dar seus primeiros passos. O foco muda das 
ideias para a ação. O cash é vital  nesta etapa. Início 

•Cash flow (fluxo de dinheiro) positivo fruto de vendas consistentes, tem forte 
demanda e seus produtos foram estabelecidos.  

•Turno de troca para não cair na “Armadilha do Fundador". 
Desenvolvimento 

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

• Até aqui "mais era melhor” agora “melhor é mais”.  
Crescimento 

•A compania teve êxito em implementar a infraestrutura que necessita para suportar 
seu crescimento atual e futuro projetado.  

•Por sua vez foi institucionalizado sua atividade entre empresário sendo 
independente do fundador para obter o êxito de sua proposta. 

Maturidade 

• É um processo de deterioração em diferentes graus passando pelas sub-
etapas de Aristocracia, Recriminação e Burocracia. Reflete a incapacidade do 
Management para manter a firma vital e em madureza. 

• É o momento de re-organizar a empresa. 

Declínio 



Análise Situacional - Onde estou? 
Ciclo de vida da Empresa 

EU como Empresário 
Onde está meu negócio? 
 
Chegou o momento de analisar a posição de 
nosso negócio.  
 
Responderemos as seguintes perguntas: 
 
1.Descrever qual é o seu negócio, tempo de 
vida do mesmo e estrutura atual 
2.Meu negócio tem uma orientação clara? 
3.Meu negócio está gerando utilidades? 
4.Onde encontro meu negócio no ciclo de vida? 

Exercício 2 



CAPÍTULO III 

VISÃO E MISSÃO 

Onde quero chegar? 
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Visão e  Missão 
 Onde quero chegar? 

“Se não sabes onde vai, qualquer 
caminho te conduz ali”. 

 

Provérbio do Alcorão 



Visão e Missão– 
 Onde quero chegar? 

O caminho Estratégico 

Situação 
atual 

Vontade de 
mudar 

Missão, 
Visão e 
valores 

Análise 
FOFA 

Determinação 
de 

Vantagem 
competitiva 

Definição da 
estratégia 

PLANO 
ESTRATÉGICO 

Mudança e 
afirmamento 
da mudança 

Situação 
desejada 



Meu ponto de partida 
Onde estou agora 



    “...Alicia ...continuou: 

    -“ Poderia me indicar, por favor, que caminho 

tenho que seguir ?” 

    -“Isso depende de onde quer chegar”, 

respondeu o Gato. 

    -“Para mim não é muito importante onde...”, 

começou a explicar Alicia. 

    -“Neste caso, tanto faz o caminho que 

seguir”, interrompeu o Gato. 

     ...” 

 

Retirado de  

Alice’s Adventures in Wonderland,  

de Lewis Carroll, Cap. 6. 

 

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 

A 

VISÃO 



• Visão e  Missão 
– A estratégia “intuitiva” 

Situação 
inicial 

Alcance de possíveis 
Visões, contidas 
dentro da Missão 

Plano das  
possíveis 
evoluções 

Evolução não compatível  
com a Missão 

Evolução compatível  
com a Missão 

Visão e Missão- Onde quero chegar? 

O caminho Estratégico 



Visão e  Missão – 
 Onde quero chegar? 

A Visão 

A Visão é uma 
representação do que o 

Negócio deverá ser no 
futuro. 

Deve responder as seguintes perguntas: 
 
✍Qual é a situação futura desejada para nossos clientes? 
✍O que queremos ser no futuro? 
✍Como posso conseguir esse futuro? 



Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 

A Visão 

 ”O futuro será nosso somente se o 

construirmos. Se não fizermos, o 

mais provável é que sejamos insumo 

do futuro de outros”.  

 É a descrição detalhada do futuro do nosso negócio ou nossas 

vidas.   

 É a declaração do que queremos construir para nosso negócio 

ou nossas vidas, é o “Onde queremos chegar”  em um 

determinado tempo.  



Importância da Visão: 

 

Permite identificar claramente o que queremos conseguir 

O desenvolvimento do negócio ou de nossas vidas têm 

relação com esse futuro visionado 

Orienta os esforços dando coerência e sentido ao acionar o 

negócio ou de nossas vidas 

Deve ser crível, realizável e nunca ser utópica 

Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 

A Visão 



Redação da Visão:  

1. Descrição, o mais detalhada possível, de como 

imaginamos a nossa organização ou a nós mesmos em um 

tempo que nós estabelecemos.   

2. Concentrar-se, imaginar e descrever.  

3. Não deve ser uma descrição de coisas que queremos ter 

no futuro, mas sim, como vemos desenvolvida a  

organização ou nossas vidas.   

4. Pode redigir em tempo futuro ou em tempo presente.  

Visão e Missião – 
 Onde quero chegar? 

A Visão 



Exercício 3 

O que desejo Conseguir?    Imagine-se nos próximos 5 anos.  Se você 

pudesse ser a pessoa que deseja … 

– Quais seriam suas qualidades? 

– Quais bens materiais gostaria de possuir? 

– Qual é o seu ambiente ideal para viver? 

– Quais são seus desejos em relação a sua saúde, seu estado físico e tudo o que tem 

a ver com seu corpo? 

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

– Qual seria sua situação profissional ideal? 

– Que repercusões gostaria de conseguir com seus esforços? 

– O que gostaria de aprender? 

– Onde gostaria de viajar? 

– Qual é a sua visão para a comunidade ou sociedade onde vive? 

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

Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 
Construindo nossa Visão 



Exercício 3 

Se em 5 anos, depois de obter seus anseios mais desejados , uma prestigiosa 

revista decidisse publicar um artigo sobre você, como se descreveria, o que 

resaltaria sobre você, por que gostaria de ser lembrado? 

Agora redija sua VISÃO nas seguintes linhas: 

MINHA VISÃO PESSOAL 
______________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

______________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

______________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

______________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 

Construindo nossa Visão 



A Missão é a 
formulação dos 

propósitos de sua 
vida e deve criar 
compromissos e 

induzir 
comportamentos 

na mesma. 

Elementos chave de uma 
Missão: 
 
✍Propósito trascendente 
✍Valores Claros 
✍Imagem de futuro 

Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 

A Missão 



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

A declaração de Missão deve responder as seguintes interrogativas: 

Quem somos?       Identidade, legitimidade 

O que buscamos?     Propósitos 

Por que fazemos?     Valores, princípios, motivações 

O que fazer?             Principais meios para conseguir o propósito 

Para quem trabalhamos?  Clientes ou ambiente 

Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 

A Missão 



PROPÓSITO  

✍ É a razão de existir. 

✍ Responde a pergunta “Por que?”, em vez de 
limitar a explicar o que se faz.  

✍ Busca a trascendência através de um final 
profundo e nobre. 

Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 

A Missão 



VALORES CLAROS 

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

Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 

A Missão 



IMAGEM DO FUTURO 

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

 Se concentra no que se quer criar ou obter, não 
naquilo do que a pessoa deve se desfazer. 

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

Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 

A Missão 



UMA MISSÃO PESSOAL DIZ: 

Quem sou (propósito claro),  

Para onde vou (imagem do futuro) e 

O que vai guiar a viagem (valores) 

Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 

A Missão 

O enunciado de uma Missão pessoal é uma carta de declaração 
do que quero ser, credo ou constituição pessoal 



Exercício 4 

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

missão, deve revisar dia a dia, estudar, trocar e agregar coisas que formos 

descobrindo pouco a pouco) 

: 
MINHA MISSÃO PESSOAL 

______________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

______________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

______________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

______________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Visão e Missão – 
 Onde quero chegar? 

Construindo nossa Missão 



CAPÍTULO IV 

A análise FOFA 

 O QUE NECESSITO? 
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A análise FOFA 
 O que necessito? 

“Encontrar um sentido para a vida é encontrar 
sentido pouco a pouco a cada dia”. 

Viktor Frankl 



A análise FOFA 
 O que necessito? 

O caminho Estratégico 

Situação 
atual 

Vontade de 
mudar 

Missão, 
Visão e 
valores 

Análise 
FOFA 

Determinação 
de Vantagem 
competitiva 

Definição da 
estratégia 

PLANO 
ESTRATÉGICO 

Mudança e 
afirmamento 
da mudança 

Situação 
desejada 



Meu ponto de 
partida 

Onde estou agora 

FOFA 
A estrada está cheia de 
obstáculos, pequenos e 
grandes, assim como de 

oportunidades. Devemos 
concentrarnos em 

potencializar as 
oportunidades. 



A análise FOFA 
O que necessito? 

Diagnóstico situacional 

 
É a análise da situação em realção ao ambiente no qual se encontra o 

negócio ou a pessoa e para análise de suas características internas. 
O diagnóstico deve comprender uma olhada para a situação atual e 
para a evolução que teve nos anos anteriores. Este diagnóstico 
compreende os seguintes passos: 

 

• Análise externa – Oportunidades e ameaças 

• Análise interna – Fortalezas e fraquezas 

 



A análise FOFA 
O que necessito? 
Análise Externa 

A parte externa é a relacionada com as oportunidades que 
oferece o mercado e as ameaças que devemos enfrentar, 
seja em seu negócio ou no segmento de mercado 
escolhido. 
 
Neste caso a empresa tem pouco ou nenhum controle e se 
enfrenta não só ao ambiente em geral (Contexto Nacional 
ou Externo/Internacional) mas também ao ambiente 
específico (Indústria). 



A análise FOFA 
O que necessito? 
Análise Externa 

Ambiente geral, fatores Ambiente específico, fatores 

Econômicos, como taxa de juros, inflação, 
desemprego, tipo de mudança, etc. 

A ameaça de concorrentes potenciais 

Demográficos, como população por idades, 
crescimento da população, etc. 

A rivalidade entre os concorrentes 
atuais 

Sociocultural, como estilos de vida, 
costumes, grupos sociais, greves, etc. 

O poder de negociação dos  
consumidores 

Político legal, como estabilidade política, 
regulações normativas, eleições, etc. 

O poder de negociação dos 
fornecedores 

Tecnologia, como inovações, 
desenvolvimento tecnológico, etc. 

A ameaça de produtos substitutos 

Meio ambiente, como chuvas, secas, etc. 



A análise FOFA 
O que necessito? 
Análise Interna 

A parte interna tem a ver com as Fortalezas e 
as Fraquezas de seu negócio, aspectos sobre os 
quais tem algum grau de controle.  
Estes elementos se referem aos ativos, a 
pessoal, às vendas e compras, e o 
financiamento. 



A análise FOFA 
O que necessito? 
Análise Interna 

Os aspectos a considerar na análise interna são: 

OS ATIVOS que se possuem ou se podem adquirir tais como: local, 
oficina, maquinaria, equipamentos, veículos, insumos, matéria- 
prima, etc. 

O PESSOAL  na quantidade, o tempo e qualidades que se requer 

O FINANCIAMENTO –  qual o montante se requererá , que 
mecanismo vou usar para adquiri-lo, quem me financiará, etc. 

COMERCIAL, Força de vendas disponível, inventários, canais de 
distribuição a empregar, promoções que se incorrerão, 
diferenciação do produto, etc. 



A análise FOFA 
O que necessito? 

A análise FOFA 

FOFA, é a sigla usada para se referir a uma 
ferramenta analítica que lhe permitirá trabalhar 
com toda a informação que possua sobre seu 
negócio, útil para examinar suas FORTALEZAS, 
OPORTUNIDADES, FRAQUEZAS, E AMEAÇAS. 



A análises FOFA 
O que necessito? 

A análise FOFA 
COMPONENTES DA análise FOFA 

FORTALEZAS São recursos que se controlam, capacidades especiais e 
habilidades com que conta uma empresa e tem uma posição privilegiada 
frente ao seus concorrentes. 

OPORTUNIDADES Fatores que resultam positivos e aproveitáveis que 
acontecem no ambiente da organização e que permitem obter vantagens  
competitivas. 

FRAQUEZAS Fatores internos que causam uma posição desfavorável frente 
aos concorrentes. Entre elas temos: recursos não disponíveis, habilidades que 
não se possuem, atividades que não se desenvolvem positivamente. 

AMEAÇAS São situações que provêm do ambiente externo e que podem 
chegar a atentar incluso contra a permanência da organização. 



A análise FOFA 
O que necessito? 

Análise FOFA - Metodología 

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

informação processada e pronta para tomar decisões. 

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

universo de informação em uma organização. 

• Deve-se poder diferenciar o relevante do irrelevante 

• Deve-se poder diferenciar o externo do interno 

• Deve-se poder diferenciar o bom do mau. 

• A análise FOFA pode ser realizada contestando estas três perguntas 

• É relevante para a minha organização? 

• É uma variável externa ou interna a minha empresa? 

• É bom ou mau para mi empresa? 



A análise FOFA 
O que necessito? 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

FRAQUEZAS AMEAÇAS 

+ 

- 

FATORES INTERNOS  FATORES EXTERNO         
(Negócio /Pessoa)            (Ambiente) 



Exercício 5 
Passo 1 

A análise FOFA 
O que necessito? 

Chegou o momento de realizarmos nossa análise FOFA. Para isso, tendo em 
conta a teoria revisada, preparar uma lista de suas FOFA pessoais. Vamos a 
fazê-lo  por passos. Passo 1. Minhas Fortalezas. 

Para fazer esta lista considere os RECURSOS que você tem. Pense COMO É VOCE?, 

 tudo o que tem dentro de você que facilita ou pode facilitar a realização de seus sonhos, que 

cresça e se desenvolva. Podem ser: 

A sua inteligência,  suas experiências, seus conhecimentos, sua saúde, suas aptidões, seus 

sentimentos e afatos, sua criatividade ... E muito mais. 



Exercício 5 
Passo 2 

El análisis FOFA 
O que necessito? 

Passo 2. Minhas Oportunidades 

Para fazer esta lista considere as OPORTUNIDADES que têm. 
Pense COMO VOCÊ É? Tudo o que existe no ambiente que facilita ou 

poderia facilitar a realização de seus sonhos, que cresça e que se desenvolva. 
Podem ser: 

Seu trabalho ou estudo, Sua família, Sua namorada(o), seus amigos, Grupos 
sociais. 



Exercício 5 
Passo 3 

El análisis FOFA 
O que necessito? 

Passo 3. Minhas Fraquezas 

Para fazer esta lista considere as LIMITAÇOES ou DEBILIDADES que têm. Pense COMO 
VOCÊ É? Tudo o que tem dentro de você que impede ou poderia impedir a realização 
de seus sonhos, seu crescimento ou o desenvolvimento de suas aptidões. Podem Ser: 

Problemas de saúde não superados, Problemas emocionais ou psicológicos ainda não 
resolvidos, Não ter desenvolvido certos recursos, Falta de conhecimento ou de 
experiência. E muito mais … 



Exercício 5 
Passo 4 

El análisis FOFA 
O que necessito? 

Passo 4. Minhas  
 
 
 
 
 

Para fazer esta lista considere as AMENAZAS que o rodeiam. Pense COMO VOCÊ É?  
Tudo o que existe no ambiente que impede, ou poderia impedir, ou por em perigo a 
realização de seus sonhos, seu crescimento e seu desenvolvimento. Podem ser: 

A insegurança e a violência social, Relações familiares e sociais autodestrutivas ou 
estancadas, Contaminação ambiental, Excesso de competitividade, Aumento da 
pobreza. 



Exercício 5 
Passo 5 

A análise FOFA 
O que necessito? 

Passo 5. Minha Matriz FOFA 
 
Selecionar as FOFA mais relevantes detalhadas nos quadros 
do exercício 1 ao 4 

Fortalezas Oportunidades 

Fraquezas Ameaças 
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Minhas Estratégias 
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Minhas estratégias 

Mudemos de 

ESTRATÉGIA quando 

não aconteçam as 

coisas e veremos 

que as COISAS 

podem MUDAR. 



Meu ponto de 
partida 

Onde estou agora 

FOFA 
A estrada está cheia de 
obstáculos, pequenos e 
grandes, assim como de 

oportunidades. Devemos 
concentrarnos em 

potencializar as 
oportunidades. 

BUSCAR MELHORIAS 
CONTÍNUAS PARA OS 

ELEMENTOS PEQUENOS 

CONCENTRAR EM DESENVOLVER OS 
ELEMENTOS DENTRO DA ESTRADA E NÃO 

OS QUE SE ENCONTRAM FORA DELA 



Minhas estratégias 
O caminho Estratégico 

Situação 
atual 

Vontade de 
mudar 

Missão, 
Visão e 
valores 

Análise 
FOFA 

Determinação 
de Vantagem 
competitiva 

Definição da 
estratégia 

PLANO 
ESTRATÉGICO 

Mudança e 
afirmamento 
da mudança 

Situação 
desejada 



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

objetivo de conseguir o final proposto. 

É possível ver desde diferentes acepções, estas podem ser: 

Estratégia como 
plano 

Estratégia como 
tática 

Estratégia como 
posição 

Estratégia como 
perspectiva 

Estratégia como 
planos para o 

futuro e padrões do 
passado 

Estratégia como 
ação coletiva 

Minhas estratégias 
Definição de estratégia 



Minhas estratégias 
Definição de Estratégia 

A estratégia em organizações 
em geral, é: 

Simplesmente o modo em que a 
organização pensa alcançar  
seus objetivos de longo prazo, 
quaisquer sejam estes. 



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

objetivo de conseguir o final proposto. 

É possível ver desde diferentes acepções, estas podem ser : 

Estratégia como 
plano 

Estratégia como 
tática 

Estratégia como 
posição 

Estratégia como 
perspectiva 

Estratégia como 
planos para o 

futuro e padrões do 
passado 

Estratégia como 
ação coletiva 

Minhas estratégias 
Definição de Estratégia 



Função UEN Compania Corporação 

Minhas estratégias 
A ESTRATÉGIA 

 Níveis organizacionais da estratégia 
 



Minhas estratégias 
Dimensões da estratégia 

• Definição da estratégia 
– Dimensões a definir 

• QUE - Produto / Serviço 

• COMO interno - Processo 

• QUEM/ONDE – Mercado 

• COMO externo - Comunicação 

Empresa/ 
Negócio 

ou organização 

Mercado 
Produto / Serviço 
-   FÍSICO 
-   COMUNICACIONAL 



Minhas estratégias 
A matriz FOFA 

A matriz FOFA (que acabamos de ver 
no capítulo anterior) nos indica 
quatro estratégias alternativas 
conceitualmente distintas.  
Na prática alguma das estratégias se 
sobrepõem ou podem ser levadas a 
cabo de maneira  concorrente e 
concertada. 
Para nossos fins o enfoque estará 
sobre as interações dos quatro 
conjuntos de variáveis. 

Fortalezas Oportunidades 

Fraquezas Ameaças 



Minhas estratégias 
A estratégia mini – mini  DA 

Fortalezas Oportunidades 

Fraquezas Ameaças 

O objetivo da estratégia DA (Fraquezas vs. Ameaças) é minimizar 
tanto as fraquezas como as ameaças. Uma instituição que se 
enfrenta somente a ameaças externas y fraquezas internas, pode 
encontrar se em uma situação totalmente precária, terá que lutar 
pela sua sobrevivência ou chegar até sua liquidação. 
Entretanto, existem alternativas, por exemplo, reduzir operações 
buscando se sobrepor a suas fraquezas ou esperando tempos 
melhores, quando desapareçam essas ameaças. 
Entretanto, qualquer que seja a estratégia selecionada, a posição 
DA deverá sempre ser evitada. 



Minhas estratégias 
A estratégia mini – maxi   DO 

Fortalezas Oportunidades 

Fraquezas Ameaças 

A segunda estratégia DO (Fraquezas vs. 
Oportunidades), intenta minimizar as fraquezas e  
maximizar as oportunidades. 
 
Uma instituição poderia identificar oportunidades no 
meio ambiente externo, mas ter fraquezas  
organizacionais que lhe evitam de aproveitar as 
vantagens do mercado. 



Minhas estratégias 
A estratégia maxi - mini   FA 

Fortalezas Oportunidades 

Fraquezas Ameaças 

Esta estratégia  FA (Fortalezas vs. Ameaças) se baseia nas  
fortalezas da Instituição que podem sobreviver com as 
ameaças do meio ambiente externo. 
Seu objetivo é maximizar as primeiras enquanto se minimizam 
as segundas. 
 
Isto, entretanto, não significa necessariamente que uma 
instituição forte tenha que dedicar-se a buscar ameaças no 
meio externo para enfrentá-las. Ao contrario, as fortalezas de 
uma instituição devem ser usadas com muito cuidado e 
discreção. 



Minhas estratégias 
A estratégia maxi - maxi   FO 

Fortalezas Oportunidades 

Debilidades Amenazas 

A qualquer instituição lhe agradaria estar sempre na situação 
onde pudesse maximizar todas suas fortalezas como suas 
oportunidades, ou seja, aplicar sempre a estratégia FO 
(Fortalezas vs. Oportunidades). 
 
Tais instituições poderiam fazer uso de suas fortalezas, 
utilizando recursos para aproveitar a oportunidade do 
mercado para seus produtos e serviços. 



Minhas estratégias 
A estratégia FOFA Resumo 

Fortalezas Oportunidades 

Fraquezas Ameaças 

Fatores  
Internos 

Fatores 
 Externos 

Lista de Fortalezas 
F1 
F2 
. 
Fn 

Lista de fraquezas 

D1 
D2 
. 
Dn 

Lista de Oportunidades 

O1 
O2 
. 
On 

Maxi - Maxi FO 
Estratégia para maximizar 
as F e as O 
Estratégia 1 
Estratégia 2 
Estratégia n 

 Lista de Ameaças 
A1 
A2 
. 
An 

Mini – Maxi DO 
Estratégia para minimizar D 
e maximizar as O 
Estratégia 1 
Estratégia 2 
Estratégia n 

 
Maxi - Mini FA 
Estratégia para maximizar 
as F e minimizar as A 
Estratégia 1 
Estratégia 2 
Estratégia n 

 

Mini – Mini DA 
Estratégia para minimizar   
as D e as A 
Estratégia 1 
Estratégia 2 
Estratégia n 

 



Exercício 6 

Minhas Estratégias Pessoais 
Tendo em conta a lista priorizada que foi elaborada de suas FOFA 
pessoais, construir suas estratégias tendo em conta a matriz FOFA 

Internos 

Externos 
Fortalezas Fraquezas 

Oportunidades 

Ameaças 

Minhas estratégias 
A estratégia FOFA 

Fortalezas Oportunidades 

Fraquezas Ameaças 
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Meu Plano Estratégico 
Para onde vou? 

“ O segredo para progressar é 
começar por algum lugar.  
O segredo para começar por  algum 
lugar é fragmentar seus complexos 
e abrumadoras tarefas de tal 
maneira que fiquem convertidas em 
pequenas tarefas que possa realizar 
e então, simplemente começar pela 
primeira”. 

Mark Twain 



Meu ponto de 
partida 

Onde estou agora 

FOFA 
A estrada está cheia de 
obstáculos, pequenos e 
grandes, assim como de 

oportunidades. Devemos 
concentrarnos em 

potencializar as 
oportunidades. 

BUSCAR MELHORIAS 
CONTÍNUAS PARA OS 

ELEMENTOS PEQUENOS 

CONCENTRAR-SE EM DESENVOLVER OS 
ELEMENTOS DENTRO DA ESTRADA E NÃO 

OS QUE SE ENCONTRAM FORA DELA 

O PLANO ESTRATÉGICO É 
A ESTRADA QUE LEVA 
AO SEU  DESTINO O 

FUTURO DA 
ORGANIZAÇÃO 



Meu plano estratégico 
Para onde vou? 

O caminho Estratégico 

Situação 
atual 

Vontade de 
mudar 

Missão, 
Visão e 
valores 

Análise 
FOFA 

Determinação 
de Vantagem 
competitiva 

Definição da 
estratégia 

PLANO 
ESTRATÉGICO 

Mudança e 
afirmamento 
da mudança 

Situação 
desejada 



Meu Plano estratégico 
 Para onde vou? 

Definição de Planejamento 
Estratégico 

PLANIFICAÇÃO 

• Processo premeditado, 
consciente e intencionado 
que conduz a decidir o que 
fazer, como fazer e como 
avaliar o que será feito, 
antes de fazer 

ESTRATÉGIA 

• É o conjunto de 
movimentos tendentes a 
por o objetivo ao alcance 



Meu plano estratégico 
Para onde vou? 

Definição Plano Estratégico 
É o ponto de partida do processo de 
planificação de sua organização o 
negocio. No plano estratégico se 
identificam as orientações 
fundamentais que guiarão a médio e 
longo prazo o funcionamento de uma 
instituição; em tal sentido, é de suma  
importância poder dar resposta às  
seguintes perguntas: Quem somos?, 
Por que existimos? E Para onde  
vamos? 

Consiste em: 

• Contrastar as oportunidades e riscos 
do ambiente com as fortalezas e as 
fraquezas internas para gerar uma 
variedade de opções, que conduza a 
uma decisão de eleição.  

• O processo deve ser direcionado 
para atingir os objetivos que foram 
traçados para um determinado 
tempo 



Meu Plano Estratégico 
 Para onde vou? 

Definição Plano Estratégico 

Entendemos o plano estratégico 
como o processo mediante o 

qual os membros da 
organização preveem seu futuro 

e desenvolvem tudo o que for 
necessário para atingi-lo. 

Responder às perguntas tais como: 

Qual é o foco?: Estabelecer Áreas de Resultado. 

O que é importante?: Identificar e analisar 
problemas críticos. 

Como medir os resultados?: Seleção dos KPI: Key 
Performance Indicators. 

Quais são seus Objetivos?: Identificação de 
Objetivos  e Metas. 

Como alcançar os objetivos? Elaboração dos 
Planos de Ação. 



Se requer um 

PENSAMENTO 

ESTRATÉGICO, 

com o propósito 

de: 

Meu Plano estratégico 
 Para onde vou? 

Dar 
Direção 

Agenda 
de 

troca 

Atribuir 
Recursos 



• Missão 

• Visão 
Momento 

enunciativo 

• Diagnóstico 
Momento de 

análise 

• Análise FOFA 
Momento de 

síntese 

• Objetivos 
Momento 
normativo 

• Estratégias 
Momento 
estratégico 

• Plano Tático 

• Plano operacional 

Momento 
tático 

operacional 

Meu Plano estratégico 
 Onde vou? 

Planejamento 
estratégico 

 

PROCESSO 



Meu plano estratégico 
 Para onde vou? 

Fixando objetivos 

Estabelecer objetivos facilitará o plano. 
Ao fixar um objetivo mensurável, a 
tarefa que parecia impossível pode ser 
dividida em partes manejável. 
Somente estabelecendo objetivos 
mensuráveis, você e sua equipe, 
saberão que o programa foi um 
sucesso.  O objetivo define o critério 
de sucesso para o projeto de uma 
maneira que todos possam entender. 

Características dos objetivos: 

 

• Devem ser ESPECÍFICOS 

• Devem ser MENSURÁVEIS 

• Devem ser ALCANÇAVEIS 

• Devem ser RELEVANTES 

• Devem ser PROGRAMADOS NO 
TEMPO  



OBJETIVOS 
Como 

estabelecer 
os 

objetivos? 

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

Descrever o objetivo 

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

• Desde   o início devemos determinar que resultados esperamos da 
consecução do objetivo, e que coisas concretas nos indicarão que tivemos 
sucesso, Vamos descrevê-las como se as estivéssemos vendo. Quando se logrará 

• Um FCE é um conjunto de circunstâncias que influenciam no 
cumprimento do objetivo. São as causas que, se falhar, impedirão que o   
cumpramos. Por exemplo,  o objetivo é perder peso, os FCE serão 
“alimentação adequada” e “exercício físico”. 

Fatores críticos de 
sucesso FCE 

•O que necessitamos adquirir para atingir o objetivo, seja em termos de 
conhecimentos, hábitos e atividades que devemos fazer diariamente para que os 
mesmos se logrem. Por ex. “Beber muita água” 

Conhecimentos, hábitos 

•A ação é tudo, que pequena coisa podemos fazer a cada dia e que resulte mais 
conveniente para atingir este objetivo?. Atividades diárias 

• Passos intermediários que teremos que dar no caminho do objetivo final.  Ações ou Marcos 

Meu Plano estratégico 
 Para onde vou? 
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Meu plano estratégico 

Âmbito Onde poderia 
estar?  (Objetivo a 

conseguir) 

Como poderia 
chegar ai? (Plano de 

ação) 

Como vou 
mensurar? 

(Quando e onde) 

Pessoal (físico, emocional, 
intelectual e espiritual) 

Familiar 

Social 

Educacional 

Trabalho 

Meu Plano estratégico 
Para onde vou? 

Exercício 7 

Para cada âmbito de sua vida determine seus objetivos, o plano de ação para 
consegui-los  e  como mensurar o tempo 



“Se podes sonhar, podes 
fazer”. 

Walt Disney 


