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RESUMO 
 
 

O planejamento pode ser definido como um processo desenvolvido para o alcance de uma 
situação futura desejada, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor 
concentração de esforços e recursos pela empresa. Atualmente, devido à globalização, maior 
competição e pressão por resultados, o planejamento passou a ser fator chave no 
desenvolvimento. Esse planejamento possibilita aos gestores terem uma visão mais ampla dos 
fatores externos e internos, contribuindo para estabelecer a melhor direção a ser seguida pela 
empresa. Além disso, é capaz de integrar as diversas áreas da organização, estabelecer metas 
e propor ações para se alcançar os melhores resultados. Esse trabalho teve como objetivo 
identificar algumas ferramentas estratégicas para utilização em uma empresa. Realizou-se a 
revisão bibliográfica como processo metodológico por meio da leitura de artigos e livros de 
autores consagrados em planejamento estratégico, visando apresentar os descritivos das 
ferramentas estratégicas, mostrando suas metodologias, funcionalidades e contribuições. As 
ferramentas pesquisadas foram: a Matriz BCG, a Análise SWOT, as Cinco Forças de Porter, o 
Balanced Scoredcard (BSC) e o 5W2H. Todas as empresas que pretendem implantar essas 
ferramentas devem, primeiramente, realizar a identificação do negocio, analisando sua missão, 
visão e valores, seus principais clientes, concorrentes, fornecedores e dados financeiros. 
Observou-se que a a Matriz BCG (Boston Group Consulting) é uma ferramenta que permite 
avaliar o ciclo de vida do produto. Onde se divide os produtos em quatro grupos buscando-se 
apurar as suas categorizações diante do mercado. Essas apurações permitem ao gestor tomar 
decisões quanto ao futuro dos produtos da empresa. A análise SWOT permite confrontar as 
forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um ambiente interno e externo, possibilitando 
ao gestor identificar quais são as oportunidades de alavancagem, as limitações, os problemas 
e as vulnerabilidades que a empresa pode enfrentar. As 5 Forças de Porter trata-se de uma 
ferramenta utilizada para medir as forças do ambiente externo, possibilitando às empresas 
classificarem quais as forças de maior risco para o negocio. As forças analisadas são: 
rivalidade entre os concorrentes, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos 
fornecedores, ameaça de entrada de novos concorrentes e ameaça de produtos substitutos. Já 
o balanced scoredcard (BSC) é uma ferramenta que desdobra a estratégia da empresa em 
indicadores, metas e ações, alinhando a estratégia da empresa com as atividades 
organizacionais. O primeiro passo para este trabalho é o desdobramento das principais 
perspectivas da empresa, através do mapa estratégico, e propor objetivos, indicadores e 
metas. No mapa estratégico serão traçados as perspectivas financeiras, clientes, processos 
internos, aprendizado e conhecimento. Com as informações do mapa é possível traçar 
objetivos, indicadores, situação atual, metas e iniciativas e a recomendação é utilizar uma 
segunda ferramenta conhecida como 5W2H. Essa última trata-se de uma ferramenta que 
auxilia nas ações que devem ser tomadas para os Itens apurados no BSC, ela funciona como 
um checklist com as sete perguntas: O que? Quem? Quando? Onde? Por quê? Como? Quanto 
Custa? Onde a empresa de forma organizada consegue ter um panorama de tudo deve ser 
feito. Conclui-se que, as ferramentas apresentadas possibilitam que as empresas se planejem, 
identifiquem as ameaças de mercado de forma organizada e estratégica, observando vários 
cenários, e de forma segura possam traçar qual caminho deve ser percorrido pela empresa. 


