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RESUMO 
 
 

No decorrer dos últimos anos as ferramentas do planejamento estratégico têm se tornado cada 
vez mais importantes para o desenvolvimento das pequenas empresas. Essas ferramentas têm 
como objetivo fazer com que as empresas atinjam as suas metas, aproveitem as 
oportunidades, se fortalecendo contra as ameaças e consolidando os pontos fortes da 
organização. O objetivo desse trabalho foi identificar as ferramentas estratégicas que 
auxiliassem o gestor a manter a pequena empresa estável, minimizar os problemas e 
aproveitar as oportunidades do mercado através do processo de planejamento estratégico. A 
metodologia adotada para o desenvolvimento do trabalho foram pesquisas de artigos 
acadêmicos de autores renomados sobre a temática, além de livros, textos científicos e sites 
especializados. No material pesquisado observou-se que a análise SWOT permite um olhar 
centrado nas forças e fraquezas que compõem o negócio. Ela é considerada, por muitos 
especialistas, como sendo a base da gestão e do planejamento estratégico de uma empresa. 
Outra ferramenta que recebeu bastante destaque, nas revisões bibliográficas, foi a matriz BCG, 
pois analisa a taxa de crescimento do mercado em que o negócio pode operar em relação ao 
seu maior concorrente, e serve também para avaliar a força da empresa no segmento de 
mercado relevante, propondo uma nova estratégia para melhorar a trajetória prevista em um 
planejamento. É interessante, ainda, considerar o método 5W2H por auxiliar o gestor na 
solução de problemas, na elaboração de projetos, planos de atividades ou quando se deseja 
atingir uma meta, ajudando a entender o plano e saber quem irá executá-lo e como será feito. 
Ainda como outro exemplo de ferramenta de estratégia, bastante utilizada, é o 
BalancedScorecard, cuja finalidade é medir o desempenho empresarial através de indicadores 
quantificáveis e verificáveis, refletindo o equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, entre 
medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de tendências e ocorrências e, ainda 
entre as perspectivas interna e externa de desempenho. Ao longo da elaboração desse 
trabalho, verificou-se que o planejamento estratégico é fundamental para auxiliar na 
identificação e implementação de estratégias em todos os níveis da organização, de forma 
eficiente e flexível, desenvolvendo suas potencialidades diante do mercado. Muito mais do que 
ações, o Planejamento é composto por previsões e controle do negócio, tanto do ambiente 
interno como externo. Concluiu-se que em todo o momento ocorrem mudanças 
organizacionais, em virtude das interferências, especialmente, do ambiente externo como o 
mercado, a tecnologia, a sociedade, a concorrência, a globalização e o cliente, por isso é muito 
importante que as empresas estejam preparadas para as mudanças que poderão afetá-las, 
inovando em seus processos, contando com ferramentas de estratégicas e de gestão e 
buscando novas chances de se fortalecer junto aos concorrentes. 


