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RESUMO 

 
 

 
 
A formulação do planejamento estratégico se divide em analisar oportunidades e ameaças e 

cruzá-los com os pontos fortes e fracos da organização, estabelecer missão e objetivos gerais, 

desenhar planos e estratégias, implementar e controlar para garantir que os objetivos sejam 

atingidos. Este trabalho apresenta um estudo sobre o processo de aplicação de um 

planejamento estratégico em uma empresa mineradora de agregados para construção civil de 

direção familiar, buscando mostrar a essa organização a importância da implementação de 

uma visão estratégica, de forma a apresentar recomendações de ações levando em 

consideração as prioridades de todos os sócios e colaboradores envolvidos. A base conceitual 

do mesmo apresenta assuntos relacionados à área de planejamento estratégico, análise em 

grupo e mineradoras de agregados. Foi realizado visitas a uma empresa de mineração de 

agregados para a construção civil do estado de Pernambuco, para avaliar seu processo de 

planejamento estratégico através da análise em grupo, de forma a auxiliar no desenvolvimento 

da análise proposta. A análise proposta neste trabalho tem como objetivo propor a inserção da 

analise em grupo dos sócios e colaboradores da empresa estudada nas etapas do planejamento 

estratégico, ajudando a empresa a definir um modelo de planejamento adequado a realidade 

da mineradora de agregados da construção civil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Planejamento estratégico. Análise em grupo. Contagem de borda. Mineradora 
de agregados para construção civil. 
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ABSTRACT 

 
 

 
 

The formulation of strategic planning is divided in analyzing opportunities and threats and 

cross them with the strengths and weaknesses of the organization, establish mission and 

overall goals, design plans and strategies, implement and monitor to ensure that objectives are 

achieved. This paper presents a study on the implementation process of strategic planning in a 

mining company of aggregates for construction of family leadership, trying to show the 

organization the importance of implementing a strategic vision in order to make 

recommendations for actions taking into account the priorities of all partners and staff 

involved. The conceptual basis of the issues it presents to the area of strategic planning, group 

analysis and mining of aggregates. Was carried out visits to a mining company of aggregates 

for construction of the state of Pernambuco, to evaluate its strategic planning process through 

the group analysis in order to assist in the development of the proposed analysis. The analysis 

presented in this paper aims to propose to include in the analysis group of members and 

employees of the company studied the stages of strategic planning, helping the company set a 

planning model suitable for the reality of the mining of construction aggregates. 

 
 
 
 
 
 

Key words: Strategic planning. Mining of aggregates for construction. Analysis Group. Count 
edge. 
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1. INTRODUÇÃO 

A indústria de exploração mineral necessita de diversos investimentos desde a pesquisa 

de lavra, viabilidade econômica, tecnologia adequada e o capital a ser investido e ainda o tipo, 

a qualidade e quantidade do minério a ser explorado. Por isso, são instaladas em locais de 

grande ocorrência mineral independentemente de sua localização em relação à mão-de-obra e 

ao mercado consumidor, pois a matéria-prima, não é criada pelo ser humano e sim uma 

riqueza natural que já foi formada ao longo do tempo geológico, que pode chegar a milhões 

de anos. 

A cada dia que passa as mudanças no cenário competitivo das empresas acontecem mais 

rapidamente, ficando assim, notório a obrigação das empresas estarem dispostas a aceitar 

novas mudanças que iram surgir no mercado, sendo assim a elaboração de um bom 

planejamento estratégico se torna um diferencial para alcançar um maior número de 

vantagens competitivas tanto para a empresa como para toda a sociedade em que a empresa 

esteja inserida. O planejamento estratégico deve refletir a necessidade de melhoria da alta 

administração e todas as partes interessadas, ou seja, funcionários, acionistas, investidores e 

corpo dirigente. 

A elaboração de um planejamento estratégico é de grande relevância tanto para a 

organização que deseja obter a maior vantagem competitiva, como também para o 

desenvolvimento das áreas urbanas que a circundam. É necessário levar em consideração a 

questão ambiental de cada uma dessas áreas e como as instalações das novas plantas iram 

impactar em cada uma delas. As evoluções tecnológicas e a instabilidade do mercado através 

de constantes mudanças sociais, políticas e econômicas, resultam em variáveis incontroláveis 

que ameaçam a sobrevivência das empresas. Devido a isto, o planejamento estratégico vem 

como um solucionador de desenvolvimento em longo prazo, através do processo que consiste 

na análise dos pontos fracos e fortes e das ameaças e oportunidades, de forma a estabelecer 

objetivos, estratégias e ações que resultem no aumento da competitividade da empresa.  

Muitos são os aspectos a serem estudados para uma elaboração de um bom planejamento 

estratégico de uma indústria tais como: mão-de-obra especializada, dimensões dos mercados 

fornecedores de insumo, consumidores dos produtos, existência de incentivos fiscais e etc.  

O propósito desta pesquisa é propor a elaboração de um Planejamento Estratégico em 

uma empresa mineradora de agregados para a construção civil, localizada no Estado de 
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Pernambuco na cidade de Caruaru, que vem desenvolvendo suas atividades sem planos 

formais e que visa o crescimento empresarial, uma vez que este tipo de organização é a que 

mais sofre com a falta desta ferramenta e muitas vezes encerram suas atividades por não 

planejar suas ações e decisões. Por isso se faz necessário este estudo para poder auxiliar a 

gestão da empresa e orientar em linguagem simples e clara, como funciona todo seu processo 

e o cenário competitivo que ela se encontra. 

1.1 Justificativa 

A cada dia cresce o número de empresas no Brasil que diante das incertezas e 

complexidade do mercado em que estão inseridas, não conseguem se manter no mercado. Tais 

empresas necessitam de ferramentas e técnicas para ajudá-las no seu processo gerencial.  

De acordo com Kotler e Armstrong (2003, p. 33), o Planejamento Estratégico é “o 

processo de desenvolver e manter um ajuste estratégico entre os objetivos, habilidades e 

recursos de uma organização e as oportunidades em um mercado em contínua mutação”. 

Dessa maneira, o planejamento estratégico torna-se imprescindível no momento da tomada de 

decisões, para que se corra menos riscos. Portanto, conhecendo as informações acerca das 

intenções futuras da empresa e sua posição no mercado hoje, os dirigentes da empresa estarão 

aptos a dar opiniões com fundamentos e com mais chances de se produzir o resultado 

esperado. 

O planejamento estratégico auxiliará os sócios da empresa estudada a tomarem 

decisões, a se anteciparem ás mudanças e se prepararem para elas. Por isso, o planejamento 

estratégico deve manter a característica da flexibilidade, permitindo os ajustes necessários às 

incertezas do ambiente em que esta inserida. 

 

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo elaborar o planejamento estratégico em uma mineradora de 

agregados da construção civil situada no estado de Pernambuco, bem como aplicar uma 

análise em grupo sobre a estratégia competitiva, as prioridades individuais dos agentes 

envolvidos no processo, sobre as ações estratégicas a serem implantadas. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Como objetivos específicos listam-se: 

a) analisar o setor de mineração de agregados; 

b) analisar alguns tipos de modelo de planejamento estratégico; 

c) Análise em grupo sobre estratégias competitivas; 

d) Propor um modelo de planejamento estratégico adequado a realidade da mineradora de 

agregados da construção civil; 

e) Aplicar o modelo e avaliar as ações prioritárias envolvendo os pontos de vista de todos os 

envolvidos no processo decisório; 

 

1.3 Organização do Trabalho 

A presente dissertação está subdividida da seguinte forma:  

No capítulo 1 está apresentado a introdução, os objetivos e a organização do trabalho. 

No capítulo 2 está descrito o cenário do setor de mineração de agregados para a construção 

civil em que a mineradora estudada esta inserida. 

No capítulo 3 está alocado a base conceitual, buscando abordar os temas de planejamento, 

estratégia, planejamento estratégico, análise em grupo, contagem de borda, modelos de 

planejamento estratégico. 

No capítulo 4 está apresentado a proposta para análise em grupo sobre a estratégia 

competitiva de um planejamento estratégico. 

No capítulo 5 está apresentado a aplicação do modelo. 

No capítulo 6 está apresentado as conclusões. 

E ao termino, contam as referências e o anexo onde consta o roteiro de entrevista que foi 

utilizado para conduzir a entrevista no modelo proposto. 
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2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

Neste capítulo serão abordados os principais cenários relacionados com a mineração 

de agregados para construção civil. Tal descrição é muito importante, pois neste trabalho de 

pesquisa será abordado o cenário de uma mineradora de agregados para construção civil. 

2.1 Mineradora de Agregados para Construção Civil 

Toda empresa tem um produto ou serviço que deve atender as necessidades de seus 

consumidores ou clientes. Seu sucesso estará diretamente relacionado à sua capacidade de 

satisfazer e até mesmo suplantar as expectativas de seus clientes (MARTINS e LAUGENI 

2006). Abaixo na figura 2.1 esta discriminada a cadeia produtiva dos produtos do setor de 

mineração de agregados para construção civil, a qual envolve as intervenções de lavra, 

beneficiamento e comercialização do produto brita e de areia de brita, mostra também os 

segmentos de consumo e comercialização intermediaria, bem como o possível segmento de 

produção secundária (como reciclagem de entulhos). 

 
Figura 2.1: Cadeia Produtiva 

Fonte: Calaes et al (2002) 
 

Conforme o Ministério de Minas e Energia (2009), a brita é um material classificado 

como agregado de origem artificial, de tamanho graúdo. Tendo como sua área nascente as 

pedreiras, que exploram rochas cristalinas com pouca cobertura de solos, no estado físico sem 

muita alteração, de preferência aquela contendo rochas quartzo – feldspáticas como os 
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granitos, gnaisses. Mais também, às vezes, rochas como o basalto e calcários microcristalinos, 

também são explorados para essa finalidade. A textura da rocha fonte deve ser coesa e não 

muito grossa, com baixa porosidade, ausência de plano de fraqueza ou estrutura isotrópica. 

Não é recomendável utilizar rochas xistosas, com acamamento, foliações finas, micro fraturas. 

A produção de agregados para a construção civil está ramificada em todo território nacional. 

Para o Ministério de Minas e Energia (2009), o número de empresas que produzem pedra 

britada é da ordem de 250, a maioria de controle familiar. Estas empresas geram cerca de 

15.000 empregos diretos; 60% produzem menos de 200.000 toneladas/ano; 30%, entre 

200.000 toneladas/ano e 500.000 toneladas/ano; e 10%, mais do que 500.000 toneladas/ano. 

Ainda para o autor acima citado a participação dos tipos de rocha utilizadas na produção de 

brita é a seguinte: granito e gnaisse – 85%; calcário e dolomito – 10%; e basalto e diabásio – 

5%. O Estado de São Paulo responde por cerca de 30% da produção nacional. Outros 

importantes estados produtores são Minas Gerais (12%), Rio de Janeiro (9%), Paraná (7%), 

Rio Grande do Sul (6%) e Santa Catarina (4%). 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (2009), quanto aos minerais, devem-se evitar rochas 

que predominem os minerais deletérios: micas (especialmente biotita e clorita, em 

percentagem superior a 20%), assim como, os óxidos, sulfetos e carbonatos em grãos grossos. 

É preferível rochas com ausência de minerais desagregados ou em decomposição (feldspato, 

micas e máficos). A forma e superfície do grão também exercem influência. Portanto, formas 

arredondadas e superfícies lisas reduzem a porosidade entre os grãos e facilitam a fluidez do 

concreto. Formas angulosas e superfícies rugosas facilitam a aderência do cimento.  

Vemos na tabela 2.1 abaixo quais são os produtos normais de fabricação  de uma 

mineradora de agregados para construção civil: 

Tabela 2.1: Produtos de Fabricação 

 
         Fonte: O Autor, 2009 
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Em função da flexibilidade da planta de beneficiamento é possível atender o cliente com 

faixas granulométricas fora do padrão acima relacionado na figura 2.2. Os produtos da 

empresa estudada são periodicamente analisados por especialistas do setor, as quais emitem 

laudos e análises de agregados, relatórios de ensaio e determinação da composição 

granulométrica de agregados bem como durabilidade dos mesmos seguindo as normas de 

elaboração vigentes. 

2.2 Aplicabilidade do Agregado Brita 

Na visão do Ministério de Minas e Energia (2009), a brita é destinada para o setor da 

construção civil com aplicações na fabricação de concreto, revestimento de leito de estradas 

de terra, de ferrovias, barramentos, etc.  

Os seus principais usos são: 

 

a) uso em concreto: a brita constitui o maior volume do concreto com o qual se realizam 

inúmeras obras de engenharia. As funções da brita no concreto são: contribuir com grãos 

capazes de resistir aos esforços solicitantes; resistir ao desgaste à ação de intempéries; reduzir 

as variações de volume de qualquer natureza; contribuir para a redução do custo do concreto.  

As solicitações a que a rocha usada para a produção de brita fica submetida são: atrito e 

impacto durante a preparação do concreto; compressão e tração solidariamente à estrutura do 

concreto; possível reação com álcalis do cimento; ação do intemperismo, como expansão e 

contração térmica; ação química da água da chuva e das águas agressivas. As propriedades 

exigidas da rocha da brita são: resistência à compressão simples, à tração, ao desgaste (pouco 

importante), não reatividade, resistência ao intemperismo, trabalhabilidade. Os ensaios 

recomendados são: compressão axial; tração; análise petrográfica para minerais reativos ou 

ensaio de reatividade; forma; análise das impurezas (torrões de argila, materiais carbonosos, 

material pulverulento, impurezas orgânicas, presença de mica, presença de sulfato); avaliação 

da alteração; 

 

b) lastros de vias férreas: nos lastros de vias férreas, a brita é usada em tamanhos 

progressivos de baixo para cima, sobre o solo. As funções dos lastros são: suportar os 

dormentes, resistindo aos movimentos horizontais devido à ação o tráfego e às mudanças de 

temperatura nos trilhos; distribuir as cargas, reduzindo a intensidade da pressão sobre o leito 

da ferrovia; constituir um meio de drenagem da água sob os dormentes; constituir um meio 
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próprio para o aplainamento da pista; permitir que os trilhos se movam verticalmente sob as 

cargas repentinas aplicadas; reduzir os efeitos destrutivos do impacto; retardar ou evitar o 

crescimento de vegetação; 

c) pavimentos de estradas: a brita é usada nos pavimentos das estradas, na base, no 

macadame hidráulico, no revestimento betuminoso e de concreto de cimento. 

As propriedades que a rocha com a qual se produziu a brita deve ter: resistência à compressão, 

ao impacto, ao desgaste, resistência ao intemperismo; 

 

d) uso em filtros: os filtros normalmente são construídos com areia limpa, alguns apresentam 

areia, pedrisco e brita. Tem a função de permitir a passagem da água e impedir a passagem de 

partículas finas do solo. É também usada nos chamados filtros sandwich, ou seja, uma 

seqüência de areia, pedrisco, brita, pedrisco, areia. Pelas suas funções, o filtro normalmente 

está na parte interna de uma obra e portanto fica mais protegido do intemperismo. O material 

do filtro é solicitado por: a) atrito, abrasão e impacto, na fase de execução, e à compressão, 

conforme a sua posição num enrocamento ou aterro maior; b) possíveis reações químicas. 

Com águas naturais, pode haver dissolução se a rocha usada for calcário, mármore, gipsita ou 

outra sedimentar com cimento de carbonato ou de gipsita. Poderá haver intemperização se 

este filtro ficar exposto ao tempo e não saturado. As propriedades exigidas da rocha são: 

resistência à compressão (dependendo da posição do filtro), resistência à abrasão (de pouca 

importância), insolubilidade. Os ensaios recomendados são: análise petrográfica; resistência à 

compressão e à abrasão, dependendo da posição. São poucas, e não muito conhecidas, as 

especificações que regem os agregados utilizados na confecção de filtros. 

2.3 Ocorrências do Agregado Brita 

Considerada um agregado artificial, as britas são materiais que são extraídos em forma 

de blocos de rocha e precisam passar por processos de fragmentação, podendo ser considerada 

a brita propriamente dita ou, ainda, areia britada, de granulometria mais fina (BRASIL. 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2009). 

Como agregados artificiais podem ser produzidas em qualquer lugar da crosta terrestre 

onde haja uma fonte. A extração destes materiais em sua área fonte (pedreira, depósito 

sedimentar) depende basicamente de três fatores: a qualidade do material, o volume de 

material útil e o transporte, ou seja, a localização geográfica da jazida. 
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2.4 O Processo de Suprimento Mineral 

Para Campos et al. (2007), o setor mineral deve ser visto como um processo de 

suprimento, através do qual recursos geológicos são convertidos em produtos 

comercializáveis em mercado. O papel do setor mineral consiste, portanto, em descobrir, 

delinear e desenvolver depósitos minerais econômicos, lavrando-os a seguir, processando e 

comercializando seus produtos. O conhecimento de recursos e reservas é a base para a 

competitividade e para a sustentabilidade, constituindo-se em fator essencial para o 

desenvolvimento e implementação de tecnologias limpas na indústria mineral. Nesse 

contexto, é possível afirmar que, em qualquer segmento da complexa estrutura da indústria 

mineral, não há como implementar esforços de planejamento sem ter em vista o denominado 

processo de suprimento mineral, que se inicia com a descoberta de recursos.  

Na figura 2.2 está demostrado o proceso de suprimento mineral, que inicia-se com a 

descoberta de recursos, logo a seguir temos a sua avaliação técnico-econômica tendo como 

objetivo a determinação de reservas, ou seja, jazidas económicamente viáveis. Passa-se, 

então, o fluxo de atividades minerais, que compreende o desenvolvimento, a lavra, o 

beneficiamento e o transporte. 

 

 
Figura 2.2: O Processo de Suprimento Mineral: Recursos e Reservas 

Fonte: Calaes (2005) 

 



Capítulo 2  Descrição do Problema 

 

 
9 

 

2.5 Perfil do Setor de Mineradoras de Agregados 

2.5.1 Conceituação do Setor de Mineral 

Segundo o Ministério de Minas e Energia (2001) a cadeia de atividades econômicas que 
retrata o Setor Mineral (SM) está descrito na figura 2.3 onde retrata inicialmente a pesquisa 
mineral com estudos geológicos, prospecção (são realizados estudos de ocorrência mineral) e 
exploração mineral (identificação das jazidas) onde posteriormente podem ser 
comercializados. Do outro lado seguindo passo a passo temos a mineração onde se inicia com 
o desenvolvimento, extração (produção bruta) e o beneficiamento (produção beneficiada). 
Ainda ligado diretamente temos a indústria de transformação onde irá beneficiar o produto 
para o consumo final.  

 

Figura2.3: O Setor Mineral e suas Etapas 
Fonte: BRASIL, 2001 

 
Para um melhor entendimento do perfil do setor de mineradoras de agregados, em 

seqüência será estudado alguns aspectos relativos á natureza das atividades econômicas 
pertinentes às indústrias de extração mineral e de transformação mineral. 

2.5.2 Indústria Extrativa Mineral (IEM) 

Para o Ministério de Minas e Energia (2001), a indústria mineira pode ser definida como 

conjunto de atividades que visam à descoberta, à avaliação, ao desenvolvimento e à extração 

das substâncias minerais úteis, existentes no interior ou na superfície da terra. Os principais 

estágios que compõe a IEM são: 
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a) levantamento básico: diz respeito às atividades focadas à caracterização das macro feições 

e atributos do potencial geológico. Fazendo uma comparação seria à infra-estrutura geológica. 

Tendo como objetivo a identificação e caracterização das áreas potenciais e respectivas 

vocações. 

b) prospecção: é a etapa de estudos de uma ocorrência mineral já descoberta, tendo como 

objetivo o conhecimento da viabilidade do seu aproveitamento econômico. 

c) desenvolvimento:  nesta fase é o período de maturação do empreendimento e compreende 

as atividades de implantação do projeto de aproveitamento econômico da jazida. 

d) lavra: é o conjunto de operações coordenadas, objetivando o aproveitamento industrial da 

jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento. 

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2001), as substâncias minerais podem ser 

classificadas segundo três grandes subdivisões tradicionais: minerais metálicos (ferrosos e não 

ferrosos); minerais não metálicos (industriais e materiais de construção); e minerais 

energéticos. 

2.5.3 Indústria de Transformação Mineral (ITM) 

Conforme o Ministério de Minas e Energia (2001), o segmento da cadeia industrial do 

SM conformado pela ITM está fixado em um abrangente espaço de atividades econômicas 

distribuídas, segundo as etapas que se seguem: 

a) transformação intermediária: essa etapa inicia com a última etapa de beneficiamento ou de 

tratamento e segue ao longo da cadeia da indústria de transformação. Ex: produção de 

cimento, siderurgia, produtos de argila vermelha, cal industrial, vidros etc. 

b) transformação final: diz respeito às operações situadas na interface da indústria de 

transformação com o consumo final. Por definição, os bens de origem mineral resultantes 

dessas atividades são direcionados ao consumo final. Como exemplos têm esquadrias de 

alumínio, pisos cerâmicos ou de pedra natural, placas para revestimento, telhas, laminados, 

tijolos e outros insumos ou componentes vinculados, direta ou indiretamente, à produção de 

bens de consumo finais duráveis ou não duráveis, assim como bens de capital como 

edificações, navios, vagões ferroviários, chassis para caminhões etc. ilustram esse 

componente da cadeia do SM. 

c) consumo intermediário: nesta etapa encerra operações nas quais os bens de origem mineral, 

embora tenham a função primordial de insumo industrial, assume um caráter econômico. 

Como exemplos têm o consumo de calcário moído como corretivo de solo e na utilização da 



Capítulo 2  Descrição do Problema 

 

 
11 

 

produção de cimento, o consumo de coque na siderurgia, do cimento na produção de artefatos 

e pré-moldados para a construção civil auxiliam na caracterização da natureza das atividades 

de consumo intermediário, que são dependentes do suprimento de bens de origem mineral. 

d) reciclagem e recuperação: esse subsetor inclui todas as atividades de processamento de 

sucatas de origem mineral. Sejam as geradas no processo produtivo ou disponibilizadas em 

bens de capital e de consumo descartados. 

Em se tratando do perfil do setor de mineradoras de agregados, é importante atentar conforme 

Calaes (2007) para alguns itens como: 

a) aspectos de localização: a predominância do uso do solo é rural em cerca de 30% das 

unidades produtivas e urbanas 70%, nas áreas urbanas a predominância de áreas com 

ocupação já é consolidada. Alguns fatores a ser analisado para a localização de uma unidade 

de produção são: facilidade de acesso, proximidade do centro consumidor, disponibilidade de 

infra-estrutura e disponibilidade e proximidade da mão de obra; 

b) condições de infra estrutura: para se ter uma boa unidade produtiva se faz necessário a 

região possuir uma boa oferta de infra-estrutura como: água, esgoto, drenagem, rede de 

energia, rede telefônica, transporte; 

c) aspectos ambientais: o aspecto ambiental é de suma importância no mundo globalizado 

atual por isso as unidades produtivas devem se preocupar, com alguns impactos que a 

extração de minério pode causar para o meio como: reserva mineral, exaustão do capital 

natural, poeira (causada pelo pó de pedra durante o processo de britagem), doenças 

respiratórias, danos à paisagem natural; 

d) recursos e reservas: para se produzir brita é necessário que o acesso a propriedades 

minerais de rocha dura com características compatíveis com as especificações de demanda 

estejam liberadas, além da localização que assegure o seu aproveitamento econômico. 

2.6 Análise Crítica dos Órgãos de Regulamentação e fiscalização da 
Atividade Mineral 

2.6.1 Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) 

Segundo Hermann (2009), o DNRC é um órgão vinculado ao Ministério de Indústria e 

Comércio, que tem como funções: orientar, coordenar e normatizar, no plano técnico, e 

função supletiva no plano administrativo, cabendo as Juntas Comerciais, que são unidades 

regionais, a execução e administração dos serviços de registro. Ainda conforme o autor acima 

citado, disciplinando o registro nas juntas comerciais de empresas mercantis que objetivem 
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exercer a atividade de mineração há inúmeras legislações aplicáveis à matéria, com destaque 

para: Lei 7.292, de 19/12/1984 que autoriza o DNRC a estabelecer modelos e cláusulas 

padronizados, visando simplificar a constituição de sociedades mercantis e Instrução 

Normativa 109, de 28/10/2008, que dispõe sobre os procedimentos de registro e arquivamento 

digital dos atos que são de competência, nos termos da legislação pertinente, ao Registro 

Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 

Embora não apareça taxativamente na legislação resgatada a obrigação de instruir o 

pedido de constituição de empresa de mineração com a competente licença ambiental ou o 

protocolo do seu requerimento, o formulário disponibilizado no sítio da Junta Comercial 

prevê, tratando-se de empresas de mineração, um campo específico, que deve ser preenchido 

com as informações sobre a licença ambiental correspondente. A sua ausência impede, 

desmotivadamente, a outorga do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), sem o que a 

empresa mercantil não é juridicamente constituída, não podendo, de conseqüência habilitar-se 

ao título de lavra. Isso provoca um círculo vicioso, porque a licença ambiental só é outorgada 

a quem for aspirante ao direito de lavra, cujo título só é liberado pelo DNPM à pessoa 

jurídica, vale dizer, a quem possua o número do CNPJ. A Junta Comercial, contrariando a 

legislação pertinente, ao recursar o registro de empresa mercantil interessada em atuar na 

mineração, sem a licença ambiental, impede, conseqüentemente, que ela se habilite à lavra 

futura. 

2.6.2 IBAMA e Órgãos Ambientais dos Estados-Membros e Municípios 

De acordo com Hermann (2009), o licenciamento ambiental é uma obrigação legal e 

prévia à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente causadora de 

degradação ambiental e possui como uma de suas mais importantes características a 

participação da sociedade na tomada de decisão. Essa obrigação é compartilhada pelos Órgãos 

Municipais e Estaduais de Meio Ambiente e pelo IBAMA, como partes integrantes do 

SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente). A atuação do IBAMA é principalmente, 

no licenciamento de grandes projetos de infra-estrutura que produzem impactos significativos 

em mais de um estado e nas atividades do setor de petróleo e gás na plataforma continental. 

Aos Estados-Membros compete licenciar de empreendimentos ou atividades localizados ou 

desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conservação de domínio 

estadual; localizados ou desenvolvidos nas florestas ou demais formas de vegetação; cujos 

impactos ambientais diretos ultrapassem mais de um ou mais municípios e, mediante 
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delegação do IBAMA, nos casos de atribuição deste órgão; os Municípios, finalmente, cabe o 

licenciamento de empreendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que 

lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou convênio.  

Existe uma confusão na distribuição de competências entre o IBAMA e órgãos estaduais. 

Mistura-se a obrigação de se ouvir o IBAMA com a atribuição exclusiva da outorga das 

competentes licenças ambientais em nível federal para casos em que a legislação atribui aos 

Estados tal competência. Não bastasse essa usurpação de poderes para configurar o 

desrespeito à lei, verifica-se que as sanções federais são mais severas que as estaduais o que 

penaliza excessivamente o minerador. Muitas multas cobradas pelo IBAMA são, na realidade 

de atribuição dos órgãos estaduais, cujos valores são significativamente menores do que 

aquelas aplicadas pelo órgão federal. 

Alguns órgãos estaduais, por sua vez, criam regras, que vão de encontro aos princípios 

anteriormente mencionados e, com isso, comprometem o funcionamento do sistema 

administrativo e trazem prejuízos irreversíveis aos mineradores da região. Algumas delas 

merecem citação especial, com destaque para: 

a) obrigação de o minerador averbar a reserva florestal legal no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca onde se situa a propriedade. Essa obrigação se torna uma ofensa ao 

direito de propriedade porque retira do proprietário rural o livre gozo sobre o seu imóvel, 

ignorando a separação que existe entre as duas propriedades imobiliárias: a mineral e a 

superficial; 

b) a responsabilização do minerador por danos causados ao meio ambiente prevista no § 3º 

artigo 225 da Carta Magna é indevida porque conflito com o § 2º do mesmo artigo, pois, 

como foi dito, a obrigação de recuperar a área minerada elimina eventuais danos que possam 

ser provocados por uma atividade que se perfaz modificando a paisagem; 

c) tratando-se de órgão técnico, constituído por consagrado especialistas do setor, não se 

justifica a submissão destes técnicos às regras administrativas impostas aleatoriamente. Eles, 

pelas Qualidades adquiridas durante a sua formação profissional, são mais competentes para 

aplicar as normas técnicas e devem, justificando suas decisões, decidir sobre o que é melhor 

para o ambiente. 

2.6.3 Ministério Público (MP) 

Para Hermann (2009), o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe defesa da ordem jurídica, do regime 
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democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Cabe-lhe, entre outras coisas, 

promover a ação penal pública e promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos.  

Ainda sob a ótica de Hermann (2009), é de bastante relevância que o MP tem para 

preservação dos interesses fundamentais da sociedade brasileira, mas, ainda que isso seja 

verdade, não se pode esquecer que algumas ações voltadas para a necessária proteção 

ambiental promovidas pelos promotores de justiça ou procuradores federais atingem 

inexoravelmente as atividades econômicas, principalmente a mineração. Esse 

comprometimento decorre, quase sempre, de interpretação equivocada da legislação 

pertinente, pois eles utilizam, no exercício da sua função institucional, quase sempre a 

interpretação gramatical em detrimento da interpretação lógica e sistêmica, que seria o correto 

por se tratar de assunto multi e interdisciplinar. Outro excesso cometido é o que ocorre, na 

fase do inquérito civil, por ocasião da assinatura de eventual Termo de Ajustamento de 

Conduta. Nesta fase, ainda sem uma comprovação fática de eventual ilícito ambiental, o 

minerador é forçado a assinar termo comprometendo-se a assumir obrigações de fazer e de 

não fazer, muitas delas, sem a necessária previsão legal. Por último, ainda decorrente de uma 

interpretação gramatical, o MP busca aplicar o § 2º do art. 225 da Constituição nas atividades 

de mineração, esquecendo-se de que a atividade mineral possui um parágrafo específico, o 

terceiro, que se sobrepões sobre o segundo que é geral. 

2.6.4 Departamento nacional da Produção Mineral (DNPM) 

Para Hermann (2009), o DNPM é o órgão criado em 1934 para gerir o setor mineral 

brasileiro, adota um sistema de gestão descentralizada organicamente, cabendo aos Distritos 

Regionais a aplicação das normas pertinentes. Falta, para modernizar sua atuação, incorporar, 

também, a figura da descentralização política ou também conhecida como desconcentração 

administrativa. 

Conforme Hermann (2009), o desenvolvimento do setor depende de um órgão ágil, 

moderno, democrático nas suas relações técnico-institucionais e socialmente responsáveis, 

que incorpore às suas tarefas cotidianas, ainda os seguintes procedimentos: atendimento 

célebre e objetivo aos interessados, sempre por técnicos da área e não por pessoal 

terceirizado; permitir que os técnicos das diferentes áreas atendam, por telefone, por fax ou 

pela Internet consultas singelas ou duvidas dos mineradores ou técnicos do setor; permitir o 
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fornecimento imediato de cópias de peças dos processos por meio de máquina xerox ou 

através de máquinas fotográficas; atender com delicadeza a todos os interessados, técnicos, 

mineradores e terceiros; permitir o agendamento de audiência por telefone, fax ou correio 

eletrônico; disciplinar as vistas aos processos administrativos, disponibilizando, havendo 

razões plausíveis, número significativos de processos para consulta de um mesmo interessado 

em um mesmo dia; manter a flexibilização do horário de trabalho dos técnicos do DNPM com 

o intuito a melhor administração do tempo de cada um; arquivar os processos em locais 

próprios, permitindo aos interessados acesso rápido àqueles de seu interesse; manter e ampliar 

a delegação aos técnicos dos Distritos para assumir determinadas atribuições e atender ao 

público em geral; aos chefes dos distritos cabe decidir dúvidas não resolvidas pelos técnicos, 

em grau de recursos, a chefia ou a subchefia devem estar sempre presentes e disponíveis para 

resolver os problemas do setor; os funcionários do protocolo devem cumprir rigorosamente o 

horário previsto e atender com educação e boas maneiras o público interessado; a relação 

DNPM – minerador deve ser democrática, não se permitindo privilégios espúrios; o órgão 

deve ser uma fonte de consulta permanente e seus dados e informações devem, por isso 

mesmo, estar disponibilizado na Internet; relação do DNPM com outros órgãos públicos, 

federais, estaduais e municipais, com associações profissionais e com ONGs deve ser, além 

de amistosa, exercida de forma cooperada; não deve haver interferência externa nas decisões 

técnicas do órgão; deve haver consulta periódica às associações técnicas, aos sindicatos 

patronais e de trabalhadores e ao público em geral sobre formas de se modernizar o órgão. 

Para Hermann (2009), de maneira geral, com uma ou outra exceção estabelecida por 

unidades que criaram suas próprias regras, a gestão administrativa do setor mineral é ágil, 

democrática e socialmente correta e atende aos interesses do setor. Sua modernização, 

entretanto, é tarefa que se impõe como forma de ajustar as suas atribuições constitucionais às 

novas demandas da sociedade, que anseia por respostas rápidas. 

2.7 Problemas Estratégicos da Localização de Jazidas de uma Mineradora 
de Agregados 

O fator estratégico de mais relevância para a implementação de uma planta industrial 

para fabricação de agregados para construção civil é a localização de suas jazidas, haja vista 

que é sua matéria prima no processo de transformação por isso deve ser dado essa máxima 

importância. Na figura 2.5 esta demonstrado a localização estratégica da mineradora estudada 

e de seus principais possíveis concorrentes, abaixo será demonstrado quais são os problemas 
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de maior incidência que a mineradora estudada enfrenta em relação a sua jazida e de seus 

concorrentes: 

 

 
Figura 2.5: Localização Estratégicas das Jazidas 

Fonte: O Autor, 2009 

 
Tabela 2.2: Problemas estratégicos em relação à localização competitiva das jazidas 

 

Fonte: O Autor 

 

Na tabela 2.2 acima é demonstrado à localização das jazidas dos concorrentes da 

mineradora estudada em relação aos fatores primordiais para se ter uma boa localização 

competitiva estratégica esses dados são coletados e analisados periodicamente pelo gerente de 
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vendas, gerente de produção e os sócios da empresa visando sempre estar atualizados quanto a 

localização competitiva de seus concorrentes. 

. 

Nota-se que a jazida A que é a localização da jazida da mineradora estuda em relação a 

qualidade do maciço de rocha em relação aos seus concorrentes é de superior qualidade. Bem 

como a proximidade a centros residenciais é de moderada proximidade onde nos leva a 

concluir que em relação a seus concorrentes a mineradora estudada leva uma pequena 

desvantagem em relação a esse fator. Nota-se também que em relação à distância para centros 

comerciais a localização da jazida da empresa estudada é de superior localização aos demais 

concorrentes onde leva vantagem no custo de produção podendo assim ter um retorno melhor. 

Em relação à acessibilidade da jazida a empresa estudada obtém uma boa qualificação 

perdendo apenas para um de seus concorrentes. É demonstrado também que em relação a 

proximidade de insumos a localização da jazida da empresa estudada tem uma pequena 

vantagem em relação aos seus concorrentes. E por ultimo em relação à disponibilidade de 

mão de obra qualificada vemos que a mineradora estudada fica um pouco atrás de um 

concorrente, mas com qualificação melhor de que seus outros concorrentes. 

Devido a esses fatores se faz necessário que a empresa estudada faça um planejamento 

estratégico para que possa trabalhar e criar maneiras para se adequar a investidas de seus 

concorrentes. 
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3. BASE CONCEITUAL 

Neste capítulo será evidenciada a fundamentação teórica que direcionou este trabalho de 

pesquisa, abordando os principais assuntos analisados tais como: Planejamento Estratégico, 

agregado brita, sustentabilidade, competitividade, estratégia competitiva. 

3.1 Planejamento Estratégico 

 Para Chiavenato e Matos (1987), planejamento é um processo que começa com a 

determinação de objetivos; elaboração e definição de estratégias, políticas e detalhamento de 

planos para consegui-los; procurar estabelecer um sistema de decisão que inclui uma revisão 

dos objetivos para estar sempre realimentando um novo ciclo de planejamento. De acordo 

com Cobra (1991), o planejamento pode ser compreendido como uma ação administrativa 

visando prever o futuro ambiente e os desafios que uma organização deverá enfrentar, 

definindo as decisões cruciais para direcionamento dos negócios.  

De acordo com Mintzberg (2004), o conceito de Planejamento é sempre visar o futuro, 

controlar o futuro, tomar decisões integradas, e planejamento é um procedimento formal para 

produzir um resultado, na forma de um sistema integrado de decisões. 

Robbins (2000) relata que o planejamento tem que sempre compreender a definição 

das metas da organização, estabelecer estratégias globais para alcançar essas metas e o 

desenvolver uma hierarquia de planos abrangente para sempre integrar e coordenar atividades. 

Pereira (2002) entende que a palavra planejamento leva a pensar, criar, moldar ou 

mesmo tentar controlar o futuro da organização dentro de um horizonte estratégico. Pode-se 

dizer que planejamento é o processo de formatação que leva a gerar resultados a partir de um 

sistema integrado de decisões. 

Para Stoner e Freeman (1995), o planejamento possui dois aspectos básicos, vitais para 

as organizações: determinação dos objetivos da organização e escolha dos meios para 

alcançar estes objetivos. Estes aspectos não podem ser encarados como intuitivos, haja vista 

de necessitar de métodos, técnicas, planos ou lógica para suportá-los. 

Defini-se de uma maneira geral planejamento como um conjunto ordenado de ações 

com o objetivo de alcançar posições futuras desejadas. O planejamento precisa da 

participação de pessoas, colocação de recursos, procedimentos de controle e avaliação para 

estimar a efetividade do que foi estabelecido. Por isso pode-se dizer que planejamento é a 

mediação entre conhecimento e ação com suporte de recursos, e é uma estimativa do impacto 

no futuro de ações e decisões presentes da organização. 
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Existirá sempre certa dificuldade em se definir o que vem a ser planejamento por isso, 

Oliveira (2004) constitui cinco dimensões do planejamento: 

a) a primeira dimensão do planejamento corresponde ao assunto abordado, que pode ser 

produção, pesquisa, novos produtos, finanças, marketing, instalações, recursos humanos, etc.;  

b) a segunda dimensão corresponde aos elementos do planejamento, entre os quais podem ser 

citados propósitos, objetivos, estratégias, políticas, programas, orçamentos, normas e 

procedimentos, dentre outros; 

c) a terceira dimensão corresponde ao tempo do planejamento, que pode ser de longo, médio 

ou curto prazo; 

d) a quarta dimensão corresponde às unidades organizacionais onde o julgamento é elaborado, 

podendo nesse caso, ser planejamento corporativo, de subsidiárias, de grupos funcionais, de 

divisões, de departamentos, de produtos, etc.;  

e) e, finalmente, a quinta e última dimensão correspondente às características desse 

planejamento, que podem ser representadas por complexidade ou simplicidade, qualidade ou 

quantidade, estratégico ou tático, confidencial ou público, formal ou informal, econômico ou 

caro. 

Após análise destas cinco dimensões, Oliveira (2004) conceitua planejamento como um 

processo desenvolvido para o alcance de uma situação desejada de modo mais eficiente e 

efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela empresa, pressupondo a 

necessidade de um processo decisório que ocorrerá antes, durante e depois de sua elaboração 

e implementação na empresa.  

O planejamento dentro de uma empresa deve respeitar alguns princípios para que os 

resultados esperados sejam alcançados e, por isso podemos separá-los em gerais e específicos 

Nos princípios gerais, Oliveira (1998) aborda em quatro princípios para os quais o 

executivo deve estar atento;  

a) da contribuição dos objetivos, onde o planejamento deve sempre visar os objetivos da 

empresa. No processo de planejamento devem-se hierarquizar os objetivos estabelecidos e 

procurar alcançá-los em sua totalidade, tendo em vista a interligação entre eles;  

b) o princípio da precedência do planejamento, correspondendo a uma função administrativa 

que vem antes das outras (organização, direção e controle). Na realidade, é difícil separar e 

seqüenciar as funções administrativas, mas pode-se considerar que, de maneira geral, o 

planejamento do que e como vai ser feito, aparece na ponta do processo. Como conseqüência, 

o planejamento assume uma situação de maior importância no processo administrativo; 
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c) o princípio da maior penetração e abrangência, pois o planejamento pode provocar uma 

série de modificações nas características e atividades da empresa. As modificações 

provocadas nas pessoas podem corresponder à necessidade de treinamento, substituição, 

transferências, funções, avaliação, etc.; na tecnologia pode ser apresentada pela evolução dos 

conhecimentos, pelas novas maneiras de fazer os trabalhos etc.; e nos sistemas podem ocorrer 

alterações nas responsabilidades estabelecidas, nos níveis de autoridade, descentralização, 

comunicações, procedimentos, instruções, etc.; 

d) o princípio da eficiência, eficácia e efetividade. O Planejamento deve procurar maximizar 

os resultados e minimizar deficiências. Através desses aspectos, o planejamento procura 

proporcionar à empresa uma situação de eficiência, eficácia e efetividade. 

Já Ackoff (1974), com base na atitude e na visão interativa diante do planejamento, 

aborda quatro princípios de planejamento que podem ser considerados como específicos: 

a) planejamento participativo – onde o principal benefício do planejamento não é seu 

produto, ou seja, o plano, mas o processo envolvido. O papel do responsável pelo 

planejamento não é só elaborá-lo, mas facilitar o processo de sua elaboração pela própria 

empresa e deve ser realizado pelas áreas pertinentes ao processo;  

b) planejamento coordenado – onde todos os aspectos envolvidos devem ser projetados de 

forma que atuem interdependentemente, pois nenhuma parte ou aspecto de uma empresa pode 

ser planejado eficientemente se o for de maneira independente de qualquer outra parte ou 

aspecto;  

c) planejamento interligado – os vários escalões de uma empresa devem ter seus 

planejamentos integrados. Nas empresas voltadas para o ambiente, nas quais seus objetivos 

empresariais dominam os dos seus membros, geralmente os objetivos são escolhidos de cima 

para baixo e os meios para atingi-los de baixo para cima, sendo esse fluxo usualmente 

invertido em uma empresa cuja função primária é servir aos seus membros; 

d) planejamento permanente – essa condição é exigida pela própria turbulência do 

ambiente, pois nenhum plano mantém seu valor com o tempo.  

Para definirmos melhor o que vem a ser planejamento estratégico é necessário que 

possamos entender o que vem a ser estratégia. 

Estratégia é o programa geral para a consecução dos objetivos de uma organização e, 

portanto, para o desempenho de sua missão (STONER, 1985). Sem a utilização da estratégia 

um gerente não tem uma direção previamente considerada para seguir, não tem um mapa e 

não tem um programa de ação agregado para produzir os resultados esperados.  
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De acordo com Terence (2002, p. 13): 
 
a palavra estratégia provem da palavra grega stratego, que significa a arte da 
liderança. Era utilizada para designar a função do chefe de um exército. Por muitos 
anos os militares a utilizaram para referir-se ao caminho que era dado à guerra com 
vistas à vitória militar. Foi a partir de então que a elaboração dos planos de guerra 
passou a ser denominada estratégia. 

 
Estratégia, segundo Craig e Grant (1999), são às decisões relativas aos negócios da 

organização em que a empresa deve entrar e sair, e como deverá distribuir os recursos entre os 

diferentes negócios em que poderá estar envolvida. Já para Porter (1999), estratégia é como 

criar uma posição exclusiva e valiosa, envolvendo um diferente conjunto de atividades.  

Segundo Ansoff (1990, p. 96), “estratégia é um dos vários conjuntos de regras de 

decisão para orientar o comportamento de uma organização”. Por exemplo: 

a) padrões segundo os quais o desempenho presente e futuro da empresa possa ser medido. 

Quando qualitativos, esses padrões são chamados de objetivos, e quando quantitativos, são 

chamados de metas; 

b) regras para o desenvolvimento da relação da empresa com seu ambiente externo; 

c) regras para o estabelecimento de relações internas e processos dentro da organização: 

freqüentemente, isto é chamado de estratégia administrativa; 

d) as regras segundo as quais a empresa conduz suas atividades no dia-a-dia, chamadas de 

políticas operacionais. 

Conforme Porter (1997, p. 6), “uma empresa sem estratégia corre o risco de se 

transformar numa folha seca que se move ao capricho dos ventos da concorrência. Ser 

eficiente não basta. Ter uma estratégia é a única forma de garantir uma posição única e 

diferenciada que permitirá enfrentar os concorrentes”. 

Ainda conforme Porter (1997, p. 8): 

 
Uma estratégia implica criar uma posição única e diferenciada para a companhia. As 
ferramentas gerenciais dizem respeito a coisas que todas as empresas devem fazer, 
mas a estratégia de refere às coisas que fazem com que determinada empresa seja 
diferente. Se uma empresa decidir competir somente procurando melhorar suas 
operações, enfrentará uma concorrência difícil de vencer. O desafio que as empresas 
tem pela frente, no mundo todo, é, cada vez mais, consolidar uma posição 
competitiva realmente única e diferenciada e não apenas imitar outras empresas, 
nem copiar o que as outras fazem. A idéia é definir uma posição realmente exclusiva 
que envolva uma forma particular de trabalhar, de desenvolver atividades, de 
fornecer um tipo particular de valor.  

 
Conceituar planejamento estratégico tornou-se algo de muita importância no mundo 

empresarial atual, devido ao constante crescimento da complexibilidade dos ambientes 

internos e externos dessas empresas. Por isso é bastante salutar apresentar de forma 
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sintetizada, algumas definições de algumas correntes teóricas encontrados ao longo das 

referências feitas por autores respeitados da área, nesse abundante palco conceitual sobre 

planejamento estratégico. 

Segundo Oliveira (2007), Planejamento Estratégico pode ser entendido como um 

processo gerencial que possibilita ao executivo das organizações estabelecer o rumo a ser 

seguido pela organização, tendo sempre em vista a obtenção de um nível de otimização na 

relação da empresa com o seu ambiente.  

Para Serra, Torres e Pavan (2003), Planejamento Estratégico é o processo pelo qual os 

acontecimentos futuros serão antecipados, de maneira que as ações sejam implementadas para 

atingir os objetivos organizacionais. O planejamento, se bem executado, ajudará o 

empreendimento a concretizar sua visão, a corrigir os rumos e a encontrar oportunidades. 

De acordo com Rezende (2002), o planejamento estratégico empresarial pode ser uma 

grande arma para contribuir com os gestores e como conseqüência com as organizações, à 

medida que os mesmos possam planejar suas decisões, de forma dinâmica e flexível, seguindo 

uma metodologia específica. 

Para Almeida (2001), o planejamento estratégico é uma importante técnica 

administrativa que auxilia a ordenar as idéias das pessoas, porém o autor salienta que é 

preciso saber dirigir os esforços para aquilo que traz resultados. 

Conforme Graeml (2000), o planejamento estratégico não dá garantias de sucesso, mas 

aumenta a probabilidade de ocorrência de fatos favoráveis, maximizando o retorno de 

investimento e minimizando a gravidade e as chances de ocorrência de fatos desfavoráveis, o 

que justifica o seu uso. Por outro lado, o planejamento estratégico é totalmente dispensável se 

baseado em informações inconsistentes 

Maximiano (2000) conceitua o processo de planejamento estratégico como sendo o 

processo de elaborar uma estratégia baseada na análise dos ambientes externo e interno da 

organização e conceitua administração estratégica como o processo que compreende 

planejamento, implementação e controle da execução da estratégia. Maximiano (2000) 

conceitua que o planejamento estratégico é o processo de desenvolver a estratégia e a relação 

pretendida da organização com seu ambiente tanto interno como externo. O entendimento 

passado por Maximiano (2000), é que o planejamento estratégico é uma ferramenta que 

pessoas e organizações usam para administrar suas relações com o futuro. 

De acordo com Kotler (1998), o planejamento estratégico é o processo gerencial de 

desenvolver e manter um ajuste correto entre os objetivos, experiências e recursos da 
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organização e suas oportunidades de mercado que sofre mutações constantes. O propósito do 

planejamento estratégico é criar e recriar os negócios e produtos da empresa com o objetivo 

do crescimento e lucro. 

Para Cobra (1991), a essência do planejamento estratégico é a otimização de recursos e 

a utilização de toda a potencialidade organizacional. Esses dois pontos fazem com que uma 

empresa consiga obter vantagem competitiva e saia na frente no mercado de atuação.  

O planejamento estratégico pode ser conceituado como um processo desenvolvido para 

o alcance de uma situação desejada de um modo mais eficiente e efetivo, com melhor 

concentração de esforços e recursos pela empresa (OLIVEIRA, 1996). Já conforme Ansoff 

(1991), planejamento estratégico é um processo analítico que se preocupa com a tomada de 

decisões estratégicas da organização tendo sua atenção maior nas variáveis empresariais, 

econômicas e tecnológicas. No entanto, a atividade do planejamento é complexa em 

decorrência de sua própria natureza, de um processo contínuo de pensamento sobre o futuro, 

desenvolvido mediante a determinação de estudos futuros desejados e a avaliação de custos de 

ação alternativos a serem erguidos para que tais estados sejam alcançados. Segundo Oliveira 

(1996) a empresa espera através do planejamento estratégico, conhecer e melhor utilizar seus 

pontos fortes; conhecer e eliminar ou adequar seus pontos fracos; conhecer e usufruir as 

oportunidades externas; conhecer e evitar as ameaças externas e ter um perfeito plano de 

trabalho. 

O Planejamento Estratégico, através da sua análise ambiental, mostra a avaliação e a 

situação atual da empresa e propõe objetivos para que a empresa esteja organizar para as 

inovações e mudanças de comportamento do mercado, analisando seus pontos fortes e fracos 

e suas ameaças e oportunidades como podemos ver na figura abaixo: 
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Figura 3.5: Contexto da Estratégia Competitiva 

Fonte: Porter (1986) 
 

3.2 Análise Estratégica da Localização Competitiva 

A competitividade de uma organização pode ser entendida como a capacidade em 

cumprir a sua missão, com mais êxito do que os seus concorrentes. Para Porter (1991), tentar 

alcançar a competitividade significa adquirir um equilíbrio entre as forças externas que 

influenciam o negócio da organização. Seguindo esta linha de pensamento, uma organização 

deve estar preparada para uma possível ameaça de entrada de novos concorrentes, 

assegurando sua participação no mercado. 

Pode-se entender por estratégia competitiva como o conjunto de diretrizes, metas, 

políticas, e atitudes desenvolvidas por uma organização para ampliar ou manter, de modo 

sustentável, suas vantagens competitivas frente aos concorrentes. Para Ohmae (1983), sem 

competidores não haveria necessidade de estratégia, pois o único propósito do planejamento 

estratégico é tornar a empresa apta a ganhar, tão eficientemente quanto possível, uma 

vantagem sustentável sobre seus concorrentes. 

De acordo com Porter (1985, p. 1), “a estratégia competitiva visa estabelecer uma posição 

lucrativa e sustentável contra as forças que determinam à competição industrial”. Por isso a 

análise estratégica da localização competitiva de uma organização é de suma importância para 

sua sobrevivência no mercado. 
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Segundo Weber (1971), a teoria de localização de plantas industriais inicia-se por 

definir fatores locacionais importantes na definição do local a ser ocupado. Para Weber 

(1971), estes fatores podem ser divididos em específicos e gerais, sendo específicos 

economias de custos galgadas por um número pequeno de empresas e gerais economias de 

custos que podem ser galgados por qualquer indústria. Ainda também podem ser separados 

em regionais e aglomerativos ou desaglomerativos, sendo regionais capazes de influenciar a 

escolha da localização entre regiões e aglomerativos ou desaglomerativos fatores que 

provocam a concentração ou dispersão em uma região. Dentre os fatores locacionais gerais 

pode-se destacar: transporte (regional); mão-de-obra (regional); ofertas de serviços (como 

energia elétrica e água, por exemplo, fatores que podem ser aglomerativos se presentes em 

determinada região). 

Além disso, fatores que reflitam o desenvolvimento urbano e social de uma determinada 

região devem ser levados em consideração na análise e avaliação de projetos. Deve-se prestar 

atenção no aumento do valor agregado industrial, na elevação do nível de emprego e 

redistribuição da população, na utilização dos recursos locais, na criação de uma estrutura 

industrial diversificada e com capacidade de crescimento auto-sustentado e, por fim, visar o 

aumento da competitividade de exportações da empresa e da região, impulsionando assim 

mais o desenvolvimento local. 

3.2.1 O Processo de Planejamento e Gestão 

Segundo Campos et al. (2007), o planejamento e a gestão estratégica de planos, 

programas, projetos, empreendimentos e negócios minero-industriais deverá sempre buscar a 

compreensão da análise de diversos dos aspectos que condicionam a sua posição competitiva 

no médio e longo prazos, especificamente no que se refere aos fatores: 

a) intrínsecos: são aqueles que estão sob o domínio da decisão dos empreendedores, tais 

como capacitação para a inovação, capacitação produtiva e recursos humanos; e 

b) extrínsecos: são aqueles fatores macro-econômicos, político-institucionais, regulatórios, 

infra-estruturais e sociais, relativos ao ambiente mais amplo com o qual o programa ou 

empreendimento se articula. 
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Para se estabelecer uma estratégia relativa a um empreendimento é necessário definir a 

missão do negócio, analisar os ambientes internos e externos buscando identificar e avaliar os 

correspondentes fatores intrínsecos e extrínsecos sendo aqueles classificados em forças e 

fraquezas e estes, em oportunidade e ameaças. 

 

Figura 3.8: O Processo de Planejamento e Gestão 
Fonte: Hax e Majluf (1991) 

3.2.2 As Cinco Forças Competitivas 

Segundo Porter (1989), o nível de concorrência em uma indústria é função de cinco 

forças competitivas: 

 

a) ameaça de novos entrantes: para Porter (1989), em diversos momentos novas 

organizações que entram no mercado competidor trazendo novas capacidades, bem como o 

desejo de ganhar parcelas de mercado, freqüentemente à base de recursos substancias;  

b) rivalidade entre os concorrentes: para Porter (1989), a rivalidade entre os concorrentes 

existentes assume a forma corriqueira de disputa por posição, por meio da concorrência de 

preços, batalhas de publicidade, introdução de produtos e aumento dos serviços ou das 

garantias ao cliente. 
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c) produtos substitutos: para Porter (1989), são outros produtos ou serviços outros que não 

os atualmente prestados ou oferecidos, que possam desempenhar a mesma função que aquele 

que hoje está sendo oferecido por uma organização; 

d) poder de negociação dos compradores: para Porter (1989), os compradores competem 

com as empresas forçando os preços para baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais 

serviços; 

e) poder de negociação dos fornecedores: para Porter (1989), já os fornecedores podem 

exercer poder de negociação sobre as empresas clientes, ameaçando elevar preços ou reduzir a 

qualidade dos bens de serviços fornecidos. 

Para neutralizar as forças competitivas, três estratégias genéricas devem ser 

consideradas pelas indústrias: 

a) liderança no custo total: segundo Porter (1989), uma posição de custo baixo protege a 

organização contra todas as cinco forças competitivas porque os concorrentes com menos 

eficiência sofrerão antes as pressões competitivas; 

b) diferenciação: os métodos para a diferenciação podem assumir várias formas: projeto ou 

imagem da marca, tecnologia, serviços sob encomenda, rede de fornecedores, além de outros. 

Na mineração, padrão tecnológico e logística de transporte são estratégias de diferenciação de 

grande eficácia; 

c) enfoque: consiste em enfocar um determinado grupo comprador, um segmento da linha de 

produtos ou um mercado geográfico. 

 

 
Figura 3.7: As Cinco Forças Competitivas 

Fonte: Porter (1989) 
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Na figura 3.7 acima está demonstrado as cinco forças competitivas onde temos: 

 

a) Rivalidade entre os Concorrentes 

 

Conforme Tuleski (2009) A rivalidade entre os concorrentes que é mostrada na figura 

3.10 pelo retângulo central, mostra a existência de disputa por posições táticas que envolvem 

preço, propaganda, introdução de novos produtos, aumento de serviços ao consumidor ou 

melhora nos programas de distribuição, com o objetivo de aumentar sua participação no 

mercado da empresa, em um determinado mercado.  

A intensidade da rivalidade entre produtos e serviços similares é influenciada por muitos 

fatores, tais como números de concorrentes; taxa de crescimento do mercado, custos fixos 

elevados; custos de estocagens elevados; diferença entre produtos é baixa. 

 

b) Ameaça de Novos Entrantes 

 

De acordo Tuleski (2009) A existência de novos entrantes, demonstrada na figura acima 

no mercado proporciona novas condições, o desejo de ganhar mais participação no mercado e 

recursos adicionais.Com isso os preços podem reduzir, os custos serem inflacionados com 

isso ocorrendo a diminuição da lucratividade do mercado geral. 

A ameaça de novos entrantes esta relacionado com a presença de barreiras à sua possível 

entrada e da reação das empresas já existentes. Se as barreiras são elevadas e o possível novo 

entrante está preparado para uma forte retaliação da concorrência, a ameaça à entrada é 

considerada baixa. 

A ameaça de novos entrantes é elevada quando as economias de escala são baixas; a 

diferenciação do produto é pequena; o capital é baixo; O acesso às matérias-primas das 

empresas que existem no mercado é pequeno.   

 

c) Ameaça de Produtos substitutos 

Conforme Tuleski (2009) As empresas que têm o potencial de introduzir novos produtos 

substitutos podem ser consideradas como ameaças. Os Produtos substitutos limitam o 

potencial de retorno de um mercado porque estabelecem um teto nos preços do mercado. Se o 

produto ou serviço substituto consegue mostrar um ganho na relação custo/benefício quando 

comparado aos atuais produtos, a ameaça que oferece é ainda maior. 

Produtos substitutos são perigosos quando: 
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- Estão sujeitos a tendências que melhorarão sua competitividade em preço; 

- Provocam inovações tecnológicas; 

- Produzem mudanças significativas em custos relativos e qualidade. 

 

A ameaça de um produto substituto é forte quando: 

- O ganho na relação custo/benefício do produto substituto é alto; 

- A lucratividade desse mercado na produção de produtos substitutos é elevada; 

- Os custos de troca pelo comprador do produto são baixos. 

 

d) Poder dos Compradores 

Conforme Tuleski (2009) Os compradores influenciam o mercado ao forçar os preços 

para baixo, demandar maior qualidade ou mais serviços e, portanto, possuem a capacidade de 

acirrar a concorrência em um determinado mercado. O poder de cada grupo de compradores 

depende das características, do volume e da importância de suas compras em relação ao 

mercado total. 

O poder dos compradores é grande quando: 

- A concentração dos compradores em relação às empresas vendedoras é maior; 

- O volume de compra é alto; 

 

Há pouca diferenciação de produto entre as empresas do mercado; 

- Existe forte possibilidade dos clientes comprarem as empresas fornecedoras; 

- Os compradores têm bom conhecimento dos custos e da estrutura das empresas vendedoras; 

- A lucratividade dos compradores é alta; 

- A redução de custos por meio dos produtos comprados é pequena; 

- A importância do fornecedor para a qualidade do produto final do comprador é baixa; 

- A porcentagem de gastos dos compradores em produtos dos fornecedores é alta. 

 

e) Fornecedores 

 

Conforme Tuleski (2009) Os fornecedores podem exercer seu poder de barganha sobre os 

participantes do mercado ao ameaçar aumentar os preços ou reduzir a qualidade dos produtos 

e serviços comprados. Poderosos fornecedores de matérias-primas chave podem apertar a 

lucratividade de um mercado que não está apto a repassar os aumentos no custo em seus 
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próprios preços. As condições que tornam esses fornecedores poderosos são similares às que 

tornam os compradores fortes. 

O poder de barganha dos fornecedores é alto quando: 

- A concentração dos fornecedores em relação à concentração de compradores no mercado é 

alta; 

- A disponibilidade de produtos substitutos é baixa; 

- A importância do comprador para o fornecedor é baixa; 

- A diferenciação dos produtos e serviços dos fornecedores é alta; 

- Os custos de troca do comprador são altos; 

- A ameaça dos fornecedores comprarem empresas compradoras é alta. 

 

 

 3.2.3 Gestão Estratégica e Posicionamento Estratégico 
 

É necessária a avaliação continua do posicionamento e da atuação de uma organização 

em relação ao ambiente que ela está inserida tendo sempre em foco a análise das 

oportunidades e ameaças do mercado, além dos pontos fortes e fracos de sua organização 

fazendo assim necessário a utilização de técnicas gerenciais para analisar a competitividade 

da organização. 

A posição em que a organização se encontra deve-se ao espaço em que ela tem em seu 

mercado junto ao seu público. O planejamento dessa posição irá determinar em que nível se 

encontra essa organização em seu mercado. Toledo e Hemzo (1991) descrevem a importância 

do posicionamento, pois é o posicionamento que estimula os consumidores a desenvolverem 

considerações acerca de uma marca/empresa, além de contribuir para que o público-alvo 

diferencie as marcas/empresas concorrentes. 

Devido a isto nota-se que o posicionamento estratégico está diretamente proporcional 

ao mercado organizacional, objetivando criar um espaço a ser ocupado no cenário 

competitivo.  

Por isso sabe-se que o método de análise SWOT tem como metodologia utilizar para 

gerar um diagnóstico de cenários sendo utilizada em diversas organizações. Este método vem 

sendo utilizado em diversas áreas de atuações em diversos tipos de negócios. Do mesmo 

modo foi realizado na indústria estudada esta metodologia para estabelecer o nível do 

desenvolvimento locacional estratégico, analisando os pontos fracos e fortes, as fraquezas e 

oportunidades desta empresa. 
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Segundo Cordiolli (2001), o método SWOT é considerado uma abreviatura de quatro focos de 

análise, considerando os êxitos (tais como objetivos alcançados, aspectos fortes, benefícios, 

satisfação); deficiências (tais como dificuldades, fracassos, aspectos fracos, 

descontentamento); potenciais (tais como capacidades sem explorar, idéias de melhoramento) 

e obstáculos (tais como contexto adverso, oposição, resistências contra mudança).   

De acordo com Rossi e Luce (2002), a análise SWOT proposta inicialmente por 

Andrews em 1971 é a ligação da análise do ambiente externo e da análise interna". 

A Análise SWOT tem por finalidade cotejar os pontos fracos e fortes de uma empresa com as 

ameaças e oportunidade oferecidas pelo ambiente. Para Wright, Kroll e Parnell (2000), a 

Análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada por empresas privadas como parte 

do planejamento estratégico dos negócios. O termo SWOT vem do inglês e representa as 

iniciais das palavras Streghts (forças), Weaknesses (fraquezas), Opportunities (oportunidades) 

e Threats (ameaças). Como o próprio nome já diz a idéia central da análise SWOT é avaliar 

os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da organização e do 

mercado onde ela está atuando. 

 

 
Figura 3.8: Análise Estratégia Matriz SWOT 

Fonte: Porter (1991) 
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3.3 Alguns Modelos de Elaboração do Planejamento Estratégico  

3.3.1 Modelo de Terence (2002) 

Terence (2002) estabeleceu quais seriam as etapas principais do processo estratégico:  

 

a) visão geral da empresa, na qual se estabelece a missão, que é a função a qual a empresa 

deve desempenhar no mercado para sempre buscar alcançar seus resultados esperados e 

justificar seus lucros diante dos acionistas e da sociedade em que ela atua. Também nessa 

etapa está inserida a elaboração da visão da empresa, entendida como um cenário, uma 

intuição, um sonho ou uma evidência a partir da qual a estratégia será formulada, além dos 

valores da empresa, que norteiam as decisões diante de situações complicadas, guiando os os 

funcionários quando algo ocorrer fora dos padrões, para que eles consigam agir de acordo 

com o que foi definido como mais importante para a empresa; 

b) para Terence (2002) é na análise ambiental, em que se identifica os pontos fortes e 

fracos, as oportunidades e ameaças, e os fatores relevantes de sucesso para empresa  na 

atividade que a organização atua. Esta etapa corresponde a uma reflexão sobre a situação da 

empresa em termos das perspectivas que se apresentam para o futuro. Serão analisadas nesta 

etapa as competências dominadas pela organização e aquelas que devem ser dominadas, de 

forma a garantir a competitividade e rentabilidade do negócio. Sendo assim, tal avaliação 

permite um conhecimento da estrutura organizacional e dos processos, bem como dos 

ambientes concorrencial, tecnológico e econômico que cercam as empresa; 

c) para Terence (2002), na análise da definição de objetivos e metas da empresa, são 

resultados abrangentes com os quais a empresa assume um compromisso. Para buscar atingir 

as metas, a empresa disponibilizará os recursos necessários. É nessa etapa em que os objetivos  

serão relacionados diretamente com uma determinada meta; 

e) para Terence (2002), é na análise da estratégia, onde as etapas de análise ambiental e 

definição de objetivos e metas, se identificam com a estratégia atual da empresa e escolhe-se a 

estratégia futura, para uma posterior elaboração de um plano de ação; 

f) para Terence (2002), é na implementação da estratégia, onde a partir da estrutura 

organizacional, do sistema de informação e dos recursos, identificam-se os requisitos 

necessários a melhor abordagem para se implantar as atividades práticas exigidas para o plano 

de ação funcionar; 

g) para Terence (2002), o controle e avaliação da estratégia adotada, através da medição 

do desempenho, buscando assegurar o alcance dos objetivos, metas e projetos estabelecidos. 
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Abrange avaliações, comparações do resultado obtido com o planejamento, decisões 

corretivas, etc. 

 

3.3.2 Modelo de Almeida (2001) 

 

No modelo Almeida (2001), o processo de planejamento pode ser divido em 5 grandes 

blocos, conforme a Figura 3.9: 

 

 
 

Figura 3.9: Modelo do Processo de Planejamento Estratégico de Almeida 
Fonte: Almeida (2003, p. 42) 

 

Para Almeida (2001), os passos são: 
 
a) orientação: nessa primeira fase são definidas a missão e vocação da organização objeto do 

planejamento; 

b) diagnóstico: fase em que é feita toda a análise tanto de aspectos internos quanto da parte 

ambiental, procurando-se identificar pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, a fim de 

se levantar as possíveis estratégias a serem traçadas; 

c) direção: momento em que serão definidos estratégias, objetivos e metas e serem atingidos. 

e) viabilidade: nessa fase é composto dos instrumentos de verificação da viabilidade das 

decisões tomadas; 

f) operacional: caso sejam consideradas viáveis as estratégias definidas, devem ser 

estabelecidas ações e um cronograma. 
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3.3.3 Modelo de Stoner e Freeman (1994) 

 

A metodologia proposta por Stoner e Freeman (1994) sugere, como primeiro passo, a 

formulação de objetivos. As etapas de análise da empresa e identificação de oportunidades 

ocorrem posteriormente.os autores colocam o processo de planejamento da seguinte forma:  

 

a) passo 1: formulção de objetivos - o passo inicial é a formulação dos objetivos. É a 

definição do que a empresa deve buscar com suas ações. Essa identificação pode ser 

influenciado por diversos fatores como posição econômica, conhecimento do ramo de 

atividade, valores e crenças internas a organização; 

b) passo 2: identificação das metas e estratégias atuais - a identificação das metas e 

estratégias existentes na organização facilitará a compreensão do processo de mudança 

necessário para atingir os objetivos estabelecidos no passo anterior; 

c) passo 3: análise ambiental – aborda a análise dos fatores externos, como economia, 

cultura, política, tendências. Nesta fase a empresa passa a conhecer com precisão o ambiente 

que está inserida; 

d) passo 4: análise de recursos – no passo seguinte a empresa deve identificar os recursos 

disponíveis para alcançar seus objetivos e quais ainda são necessários para a empresa. Esta 

fase é muito semelhante às fases de análise interna abordada nos outros modelos de 

planejamento estratégico; 

e) passo 5: identificação de oportunidades estratégicas e ameaça – após estas análises a 

empresa terá condição de identificar as possíveis ameaças e oportunidades de crescimento. Os 

dados dos passos 3 e 4 serão analisados para a identificação das oportunidades e ameaças; 

f) passo 6: determinação do grau de mudança estratégica necessária – compreendida a 

situação dos recursos da empresa e de sua posição no mercado é preciso reavaliar os 

objetivos. Nesta fase serão considerados os resultados encontrados no passo 5 que 

possibilitarão a empresa determinar maneiras de diminuir o hiato existente entre o objetivo 

formulado e o que a empresa realmente tem condições de atingir. Esta reavaliação dos 

objetivos acontece para que a empresa não desconsidere os aspectos ambientais e internos na 

definição de seus objetivos; 
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g) passo 7: tomada de decisão estratégica – fase de identificação das possíveis alternativas 

estratégicas. Nesta fase o gerente irá considerar várias alternativas estratégias e terá de decidir 

por aquela que esteja mais adequada aos recursos disponíveis na organização; 

h) passo 8: implementação da estratégia – consiste na implantação do planejamentos, ou 

seja, a fase em que serão executadas as tarefas para se chegar aos objetivos traçados; 

i) passo 9: medida e controle do progresso – corresponde ao processo de avaliação do 

cumprimento das metas e objetivos traçados no passo 1.  

 

Esse modelo proposto por Stoner e Freeman (1994), tem como característica dois fatores: o 

inicio do modelo sendo a formulação dos objetivos estratégicos; e pela análise feita das 

condições da empresa nos passos de 2 a 6, que contribui  para a decisão de qual será o grau de 

mudança na escolha de uma nova estratégia a ser seguida que acontecerá no passo 7. 

 

3.3.4 Modelo de Oliveira (2006) 

 

Para Oliveira (2006), a metodologia de um planejamento estratégico aborda quatro 

fases distintas apresentadas abaixo:  

a) fase I: diagnóstico estratégico: para Oliveira (2006), na primeira fase deve ser observado a 

definição da visão da empresa. A visão tem que ser definida buscando o que a empresa deseja 

ser no futuro e, deve se preocupar com a opinião de seus clientes internos e externos.  

Nesta fase deve ser considerado a análise do ambiente externo e interno da empresa. 

Para o ambiente externo tem que ser avaliado as oportunidades e ameaças da empresa. Ao 

analisar o ambiente interno tem que ser considerado a estrutura, suprimentos, tecnologia, 

mão-de-obra, recursos financeiros como aspectos meios para se alcançar os objetivos. 

O autor acima citado destaca ainda a análise dos concorrentes na análise externa. Na 

análise externa tem que ser identificado o comportamento dos concorrentes para poder assim 

aumentar a competitividade da empresa frente ao mercado em que esta inserida.  

b) fase II: missão da empresa: para Oliveira (2006), a missão determina o motivo central da 

existência da empresa, logo na fase II trata-se da missão da empresa. Nesta fase será definido 

o cliente e os propósitos de existência da empresa que corresponde ao setor que a empresa 

atua, analisa os cenários que serão encontrados e um panorama da visão futura de mercado. 

c) fase III: instrumentos prescritivos e quantitativos: para Oliveira (2006), nesta fase busca-se 

responder as perguntas de onde se quer chegar e como chegar na circunstância desejada. 
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Terão que ser definidos os objetivos gerais, específicos e metas. As estratégias, políticas e 

diretrizes de ação também são definidas nesta fase e serão definidos os projetos e planos de 

ação que determinarão a maneira de agir da organização.  

d) fase IV: controle e avaliação: esta é a ultima fase que para Oliveira (2006), corresponde ao 

controle e avaliação das implementações, através de comparação dos resultados alcançados 

com os elaborados.  

A metodologia proposta por Oliveira (2006) tem como maior enfoque os aspectos como 

a missão e visão da empresa. Considerando assim mais importante conhecer o ambiente antes 

de iniciar a formulação dos objetivos. Pois assim proporcionará maior segurança na definição 

de objetivos passíveis de serem alcançados. 

 

3.3.5 Modelo de Vasconcellos e Pagnoncelli (2001) 

 

Outra metodologia de planejamento estratégico é proposta por Vasconcellos Filho e 

Pagnoncelli (2001). Os autores comentam que a experiência brasileira tem mostrado que a 

adequação dessa metodologia às características da organização é um dos fatores que 

condicionam os resultados do processo.  

A metodologia é dividida em oito etapas:  

 

a) 1ª etapa – definição do negócio da organização: diz respeito aos limites físicos e 

psicológicos na sua atuação, no sentido da influencia da empresa no ambiente quanto do 

ambiente na empresa. Segue alguns pontos importantes a serem levados em consideração na 

elaboração desta etapa: 

– a identificar o negócio atual, para essa identificação se faz necessário identificar quem é o 

cliente, qual o beneficio que o cliente deseja do produto ou serviço e saber quem são os 

concorrentes. 

– checar a coerência do negócio atual, bucar estudar os efeitos da globalização no negócio da 

empresa, diferenciar-se através da inovação e valorizar sempre a qualidade de vida. 

– adequação do negócio, ficar sempre focado no cliente para saber se o produto ou serviço 

estão correspondendo às expectativas dos clientes. 

b) 2ª etapa – definição da missão da organização: a missão da empresa é a demonstração da 

razão da sua existência. Segue alguns pontos a serem levados em consideração na elaboração 

desta etapa: 
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– identificação da missão atual: para identificar a missão da empresa tem que estar ciente o 

que, como, onde e com que finalidade social a empresa pretende realizar; 

– checagem da consistência da missão atual: deve-se nesta etapa ser considerado a 

diferenciação pela inovação e valorização da qualidade; 

– adequação da missão á realidade: para se concluir esta etapa deve-se saber o que, como, 

onde e com que finalidade social a empresa deverá executar. 

É necessário que a Missão tenha certa flexibilidade, a fim de acompanhar as mudanças 

ambientais. Periodicamente, é preciso repensar a Missão da Organização. 

 

c) 3ª etapa – definição dos princípios: para uma empresa ser bem definida, os seus valores 

tem que estar bem descritos e determinados, pois é através deles que a empresa construirá 

suas competências. Segue alguns pontos a serem levados em consideração na elaboração desta 

etapa: 

– identificação e explicitação dos princípios: deve-se criar através do histórico da empresa 

suas crenças, valores e sua cultura e com isso fazer com que toda a empresa assimile e 

pratique; 

– checagem da consistência dos princípios: Considerar o que foi criado como princípios da 

empresa; 

– adequação dos princípios: nesta etapa deve-se analisar se será necessário modificar, agregar, 

substituir novos princípios. 

 

d) 4ª etapa – análise do ambiente: é nesta etapa onde se faz necessário uma constante 

investigação das forças internas e externas, tanto positivas como negativas, que influenciam a 

organização. Para Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001), existem diversas maneiras que 

podem ser utilizadas para analisar o ambiente de uma organização, contudo sugere que esta 

etapa tenha como objetivo a identificação de ameaças, oportunidades, pontos fortes e fracos. 

 

e) 5ª etapa – definição da visão da empresa: segue alguns pontos a serem levados em 

consideração na elaboração desta etapa: 

– benefícios da elaboração da visão: nesta etapa se faz necessário que a visão da empresa seja 

incorporada por todos aqueles que formam a empresa. 

– como definir a visão da empresa: a visão da empresa terá que ter como foco sempre no 

futuro, ou seja, daquilo que se espera do que não pode se ver  ter certeza que irá acontecer.  
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f) 6ª etapa – definição dos objetivos: objetivos são os resultados esperados da Organização. 

Consistem em alvos perseguidos por intermédio da canalização de esforços e recursos. Segue 

alguns pontos a serem levados em consideração na elaboração desta etapa: 

– definição dos horizontes dos objetivos; 

– escolha dos temas; 

– definição dos indicadores de desempenho; 

– preenchimento do painel de controle dos objetivos. 

 

g) 7ª etapa – formulação de estratégias: as estratégias são os indicativos que indicarão como 

cada área funcional da organização participará do esforço total para atingir os objetivos. 

Segue alguns pontos a serem levados em consideração na elaboração desta etapa: 

– formular as estratégias; 

– checar a consistência das estratégias; 

– priorizar as estratégias. 

 

h) 8ª etapa – planos de ação, divulgação, implantação e acompanhamento: para 

Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001), segue alguns pontos a serem levados em 

consideração na elaboração desta etapa: 

– criação de forças-tarefas dos objetivos: todo objetivo tem que ter uma força-tarefa 

específica, sendo responsável pela sua elaboração e implementação com autonomia própria; 

– elaboração do cronograma do processo: o planejamento estratégico deverá ter um 

cronograma onde deverá conter todas as atividades que estão ligadas diretamente ao 

planejamento estratégico; 

– formular planos de ação: o detalhe das estratégias deverá ser feito através dos planos de 

ação; 

– compatibilização dos planos de ação: Cada força tarefa elabora seu plano de ação 

separadamente visando identificar as ações seqüenciais e identificar as ações idênticas; 

– assegurar recursos para as ações: nesta etapa será visto o custo e a existência ou a 

possibilidade de captação de recursos para as ações; 

– aprovação formal do plano estratégico e dos planos de ação: será necessária nesta etapa a 

aprovação formal para que todas as decisões feitas tenham validade em todos os níveis da 

empresa; 
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– a divulgação: Se a intenção da empresa é a obtenção do sucesso, se faz necessário que ela 

informe a todos os seus funcionários como pretende alcançá-lo; 

– implantação: implantar é fazer acontecer somente o que foi planejado; 

– acompanhamento, avaliação de resultados, correção de rotas e atualização: todo plano tem 

que ser implantado, acompanha-lo é imprescindível para poder motivar as pessoas, para elas 

poderem utilizar os resultados como referencia para a avaliação de seu desempenho para 

assim poder buscar correções se necessário, por que tudo pode ser feito melhor do que esta 

sendo realizado. 

 
3.3.6 Discussão sobre os Modelos Apresentados 

 

Não podemos afirmar que exista uma única apenas maneira correta de se elaborar e 

implementar o Planejamento Estratégico, haja vista que os diversos modelos existentes 

apresentam alguns traços em comum e diversas características privadas, sendo assim variando 

dos mais simples modelo aos mais sofisticados modelo de planejamento estratégico. 

Podemos analisar que os modelos de planejamento estratégicos apresentados acima, 

consideram três pontos básicos em comum, para a implementação do planejamento 

estratégico são eles: definição da visão e missão da organização; análise do ambiente interno e 

externo sempre levando em consideração os pontos fortes, fracos da organização e os 

organização e oportunidades e ameaças do ambiente e a criação e definição das estratégias e 

planos. 

Fora os modelos apresentados acima existem outros modelos que obtém destaque e 

respeito no Brasil, seja pela sua contribuição teórica, ou pela sua utilização prática, são eles os 

de Ansoff (1977); Fischmann e Almeida (1991); Certo e Peter (1993); Oliveira (2002); Rosa 

(2001); Valadares (2002); Sampaio (2002), dentre vários outros autores. 

Os modelos de Planejamento Estratégico citados neste trabalho responde a um enfoque 

particular dos problemas administrativos, e seu desenvolvimento segue uma seqüência lógica. 

Podemos de uma maneira critica analisar os modelos apresentados no que se refere a sua 

implementação. Sendo assim, a visão do planejamento estratégico, prescritiva pelo seu 

elaborador muitas vezes não corresponde à verdadeira realidade que a organização necessita. 

Nessa linha de avaliação, podemos realizar algumas críticas aos modelos propostos 

acima: 

a) nos modelos apresentados de planejamento estratégico existe muita rigidez, o que limita as 

organizações em metas específicas, com prazos determinados; 
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b) devido às organizações estarem limitadas a planos formais, não se pode planejar com 

mudanças em ambientes dinâmicos, mutáveis e imprevisíveis, pois são vistas como um 

problema. No entanto, a turbulência pode ser transformada em uma oportunidade para aquelas 

organizações que forem flexíveis o bastante para aproveitá-la; 

c) os planejamentos estudados se concentram mais na competição interior da estrutura 

industrial do momento atual, do que no momento futuro. Assim, os lideres das organizações  

são incapazes de prever maneiras de alterar suas indústrias, e tal impossibilidade resulta em 

grande custos para reverter esse atraso; 

d) o planejamento estratégico leva as organizações que são mais bem sucedidas a se terem 

uma preocupação exagerada com os fatores responsáveis pelo seu sucesso, o que pode causar 

condições que podem conduzir ao fracasso, por que elas devido ao excesso de confiança que 

adquiriram se agarram na estratégia que criaram; 

e) o planejamento esquece os requisitos culturais e organizacionais particulares de cada 

organização. 

 

Apesar dessas críticas, os modelos e processos de planejamento estratégico 

apresentados estão em constante aprimoramento, corrigindo seus erros, a partir de aplicações 

práticas e pesquisas acadêmicas. 

A gestão estratégica é, cada vez mais, utilizada pelas organizações lucrativas, como 

também pelas organizações públicas e sem fins lucrativos, mostrando sua relevância e 

importância para a gestão das organizações. 

3.4 Tomada de decisão e Planejamento Estratégico das Empresas 

Segundo Braghetta et al. (2007), a tomada de decisão é um processo de identificar um 

problema e selecionar uma diretriz de decisão para resolve-los ou para aproveitar uma 

oportunidade. 

As decisões podem ser divididas entre programadas ou não-programadas. As decisões 

programadas podem ser estudadas por meio de políticas, procedimentos e regras, já as não-

programadas englobam problemas que não são comuns ou excepcionais. 

O encontro da localização correta para a implementação da instalação de uma empresa 

é um fator muito importante entre todas as decisões que serão tomadas para a implementação 

do negócio, por isso leva-se em consideração a existência de portos, fornecedores, armazéns, 

filiais de varejo, centros de serviço e consumidores finais. A localização tem de ser definida 
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conforme uma ordem de classificação dos problemas: força direcionada, número de 

instalações, escolhas discretas, grau de agregação de dados e horizonte de tempo. 

Outros fatores devem ser definidos para o papel que cada instalação exercerá no que se 

refere aos processos desencadeados, o lugar a ser localizada, a capacidade alocada em cada 

instalação, os mercados a serem servidos pelas instalações e as fontes de suprimentos que 

alimentam as instalações.  

A mudança de localidade implica aumento de custo, por isso a empresa tem de se 

manter no território escolhido por muito tempo. 

Por um lado, o loca a ser escolhido pode, de forma muito invasiva, causar impacto nos 

custos envolvidos do produto final, uma boa avaliação faz permitir uma boa redução nos 

custos da empresa; mais por outro lado, uma má decisão de localização dificulta o 

desempenho eficiente da cadeia de suprimentos.  

Segundo Chopra e Meindl (2004), existem alguns fatores que influenciam nas decisões de 

instalação das empresas: 

a) fatores estratégicos: a estratégia competitiva influencia muito na decisão de instalação, 

empresas que priorizam custos tendem a se instalar em locais mais baratos, as que priorizam 

responsabilidade se instalam perto dos mercados consumidores ou locais de fácil acesso, e as 

que têm como objetivo o mercado internacional se localizam em diversos países do mundo; 

b) fatores tecnológicos: as tecnologias de produção disponíveis exercem um impacto 

significativo nas decisões de localização. No caso de economia de escala expressiva, a melhor 

decisão corresponde a optar por poucos locais com alta capacidade; na situação inversa, com 

custos fixos baixos, as instalações devem ser em vários locais; 

c) fatores macroeconômicos: à medida que o comércio foi se globalizando, os fatores 

macroeconômicos (impostos, tarifas, taxas de câmbio e outros fatores econômicos) se 

tornaram vitais para o sucesso ou fracasso de uma cadeia de suprimentos. Os incentivos 

fiscais oferecidos por muitas regiões que estão procurando o desenvolvimento local, na 

maioria das vezes, constituem o fator-chave na decisão de instalação de uma empresa. Países 

em desenvolvimento geralmente criam zonas de livre-comércio, onde taxas e tarifas são 

reduzidas desde que a produção seja essencialmente destinada à exportação. As empresas 

internacionais apreciam esse incentivo, principalmente pela oportunidade de explorar a mão-

de-obra barata local. As flutuações da taxa de câmbio, a estabilidade política do país em 

questão e a disponibilidade de boa infra-estrutura também são fatores que impactam a decisão 

de localização; 
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d) fatores competitivos: para escolher o local onde se instalará, a empresa deve considerar a 

estratégia, o tamanho e local dos concorrentes. A maneira como as empresas competem entre 

si e fatores externos como mão-de-obra e matéria-prima geralmente as obrigam a ficar perto 

de seus concorrentes. Outros fatores que levam as empresas a se instalarem perto umas das 

outras são os benefícios por geração de demanda e infra-estrutura, que várias empresas do 

mesmo setor têm a condição de proporcionar, mais do que se estivessem isoladas; 

e) tempo de resposta ao cliente e presença local: empresas cujos clientes exigem tempo 

rápido de resposta precisam localizar-se perto deles. Em contrapartida, as companhias cujos 

clientes toleram um tempo de resposta mais longo exigem menos locais e podem se 

concentrar no aumento da capacidade de cada local. 

f) custos de logística e instalações: levam em conta os custos de estoque e de transporte tanto 

de entrada (contraídos na chegada de material à instalação) como de saída (contraídos ao 

enviar material de uma instalação). 

Para se utilizar a tomada de decisões estratégica se faz necessário a utilização do método de 

tomada de decisões em grupo. 

Para Gomes (1991) As decisões em grupo de naturezas empresariais, governamentais, 

trabalhistas, bem como, militares, são tomadas, normalmente, em ambientes complexos, e, 

por  isso, os estudos científicos da análise de conflitos e da facilitação da chegada ao consenso 

são altamente relevantes do ponto de vista prático. 

Problemas que surgem quase sempre nas empresas de ordem decisória envolvem 

diversos decisores, esses decisores podem ou não ser de diversos departamentos de uma 

empresa, de diversas organizações e até diferentes pessoas envolvidas em determinada 

situação e seus decisores quase sempre possui seus objetivos já determinados. Nas decisões 

em grupo os decisores devem procurar se reunir com um facilitador que tem como função a 

condução da reunião e moderar as discussões diretas entre os decisores e estar sempre dando 

atenção e suporte para que a decisão que for tomada seja o mais eficiente possível. 

Para Matsatsinis e Samaras (2001) o processo da decisão de um grupo pode:  

a) envolver uma diferenciação espacial (local ou remoto), pois pode ter interação face a face 

ou não;  

b) ser temporal, pois podem ocorrer encontros ou apenas telefonemas, ou pode ocorrer troca 

de e-mails acarretando que a troca de informações pode ser síncrona ou  assíncrona; 

c) ser cooperativo ou não; e 

d) ser democrático, hierárquico ou conflitante. 
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A análise das alternativas por um grupo ou grupos de atores da decisão, em um 

processo 

decisório, pode vislumbrar que existe: 

a) a coletiva preferência por uma ou mais alternativas; 

b) a coletiva não preferência por uma ou mais alternativas; 

c) a coletiva indiferença por uma alternativa ou um grupo de alternativas; 

d) conflito de forma coletiva; 

e) a coletiva preferência fraca por uma alternativa ou mais alternativas; 

f) a coletiva não classificação das alternativas (pode ser causada pela impossibilidade técnica 

e por vezes política de se efetuar a classificação da alternativa); ou 

g) a coletiva repulsa pelas alternativas. 

 

Para Chen e Lin (2003), uma das grandes dificuldade do processo decisório está em 

lidar com a necessidade de suprir restrições e metas, e a existência de objetivos e critérios 

conflitantes, sendo que os objetivos e critérios conflitantes é principal campo de pesquisa do 

Apoio Multicritério à Decisão (AMD). 

Takeda (2001) expõe que os problemas de decisão complexa envolvem critérios 

conflituosos, com classificações imprecisas das alternativas nos critérios, gerando incertezas e 

indeterminações, e identifica três fenômenos: 

a) imprecisões advindas da dificuldade de determinar os dados; 

b) indeterminações advindas do uso de forma arbitrária de métodos de avaliação das 

informações (escolha indevida dos métodos face a quantidade de métodos existentes); e 

c) incerteza advinda das variações dos dados ao longo do tempo. 

 

A tomada de decisão em grupo, quase sempre utilizam as mesmas ferramentas para suportar o 

processo, porém isto não caracteriza que sejam parecidos. A decisão em grupo permite o uso 

da votação para sair de um impasse. O nível de conflitos será um dos fatores que permitirá 

avaliar se será usado um sistema de apoio à decisão em grupo ou um sistema de apoio à 

decisão. Outro fator é se a decisão pode ser obtida por maioria, que pode ser simples no caso 

de 50% mais um, ou maioria de dois terços, etc., ou se requer consenso. 
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Neste trabalho será utilizado o método de agregação de rankings dentro do contexto de 

seleção de atributos para a identificação de priorização de ações. Alguns desses métodos são 

bem antigos, tendo sido propostos na segunda metade do século XVIII. 

Segundo Soares de Melo (2005), o método de Borda, proposto por Jean Charles de Borda 

(1733-1799), é um método que utiliza uma escala ordinal, oferecida aos decisores e as 

alternativas ganham uma ordenação por meio de pontuação. Consiste então em se atribuir 1 

ponto à alternativa mais preferida, 2 pontos à segunda na preferência, e assim sucessivamente 

até a última alternativa (candidato ou competidor). Ao final, estes pontos são somados e a 

alternativa que obtiver menor pontuação é a escolhida. 

Este método, que na essência é uma soma de pontos como descrito, tem a grande vantagem da 

simplicidade e, por isso, algumas de suas variantes são usadas em competições desportivas. 

Segundo Mello M.; Quintella; Mello J. (2004), uma desvantagem deste método está em não 

ser indiferente às alternativas irrelevantes, logo, a retirada de uma alternativa pode levar a 

modificações na ordenação relativa de outras alternativas. 

Abaixo segue as etapas do método de borda: 

 

Figura 3.10: Diagrama de Atividades: Etapas do Método de Borda 
Fonte: Mello et al (2004) 
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4. PROPOSTA PARA ANÁLISE EM GRUPO DO PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO DE UMA MINERADORA DE AGREGADOS PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

4.1 Composição do Estudo 

Este capítulo vem apresentar uma proposta de um modelo de planejamento estratégico 

em uma mineradora de agregados para a construção civil no estado de Pernambuco através da 

análise em grupo. Buscando através da revisão bibliográfica o esclarecimento dos conceitos 

do ambiente organizacional e cultural em que a empresa esta inserida.  

Para uma melhor visualização da elaboração do planejamento estratégico através da 

análise em grupo apresentamos abaixo na figura 4.11 o fluxograma do planejamento 

estratégico proposto para a empresa estudada. 

 

Figura 4.11: Fluxograma do Planejamento Estratégico 
Fonte: O Autor, 2009 
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Para um melhor entendimento da elaboração do planejamento estratégico proposto na 
empresa tem-se: 

4.2 Fase 1 – Diagnóstico da Situação 

4.2.1 Pesquisa da situação atual com os sócios 

Nesta etapa é elaborado o diagnóstico da situação atual da empresa, e para chegar a este 

diagnóstico é necessário, que seja definidas em reuniões separadas e periódicas entre os 

sócios a opinião dos mesmos sobre o diagnóstico da situação atual da empresa, onde 

posteriormente através de um facilitador devem ser unidas junto com as idéias dos 

colaboradores sobre o diagnóstico da situação atual da empresa e posteriormente através da 

análise das opiniões dos sócios e colaboradores serem discriminadas como sendo o 

diagnóstico real da situação atual da empresa. 

 

4.2.2 Pesquisa da situação atual com os colaboradores 
 
Nesta etapa é realizada através de reuniões periódicas entre os colaboradores a 

elaboração do diagnóstico da situação atual da empresa, e para chegar a este diagnóstico se 

faz necessário a presença de um facilitador para colocar em ordem os pensamentos dos 

colaboradores no que se refere a situação atual da empresa na opinião dos colaboradores, para 

posteriormente através do facilitador essas opiniões sejam unidas com as opiniões dos sócios 

para que então seja formulada o real diagnóstico da situação atual da empresa.  

 

4.2.3 Definições do Negócio, Missão e Princípios da Organização 
 
Para se definir o negócio, missão e princípios da empresa, teve como principio a opinião 

dos sócios e dos colaboradores da empresa sobre o que eles acreditam ser mais importantes 

para a empresa, logo deve ser realizada reuniões com as equipes de trabalho e gerências, para 

determinar através de análises, o que de fato é necessário para que a empresa tenha resultado 

através dessas definições. 
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 4.3 FASE 2 – Formatação do Planejamento 
 
 4.3.1 Análise do ambiente 
 
 Para Maximiano (2006), a análise do ambiente externo é um dos pontos mais 

importantes do planejamento estratégico. Quanto mais competitivo, instável e complexo o 

ambiente, maior será a necessidade de analisá-lo. E também Maximiano (2006), define a 

análise interna como a identificação de pontos fortes e fracos dentro da organização. 

Nessa fase as gerencias da organização utilizou informações tácitas da organização, 

pois essa análise visa levantar dados concretos para estabelecer diretrizes. Para o caso em 

estudo levou-se em consideração tanto a situação atual como expectativas futuras. 

Para Vasconcellos Filho e Pagnocelli (2001, p. 197), a análise do ambiente “é um 

conjunto de técnicas que permitem identificar e monitorar permanentemente as variáveis 

competitivas que afetam a performance da empresa”. Seguindo esse conceito, será elaborado 

através de um facilitador que terá como objetivo extrair de todos os colaboradores e sócios 

envolvidos suas opiniões no que se refere a análise do ambiente da empresa através de 

reuniões periódicas primeiramente em reuniões separadas por grupos dos sócios e dos 

colaboradores e logo após a essas reuniões separadas sendo extraídas as opiniões de cada 

grupo o facilitador deverá unir as opiniões e em uma reunião única entre todos, e determinar 

quais serão a análise do ambiente da empresa. 

 

4.3.2 Definição da visão e objetivos 

 

Nesta etapa através da gerencia de um facilitador para gerenciar os possíveis conflitos 

das opiniões, serão executadas reuniões com os sócios e colaboradores da empresa, para 

descrever a visão e objetivos da organização.  

 

4.3.3 Definição das Estratégias Competitivas da Organização 

 

Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001, p. 298), definem que Estratégia Competitiva 

“é o que a empresa decide fazer e não fazer, considerando o Ambiente, para concretizar a 

Visão atingir os Objetivos, respeitando os Princípios, visando cumprir a Missão do seu 

Negócio”. Apoiados nesta definição a empresa realizará através de reuniões com seus sócios e 

colaboradores mediados por um facilitador a elaboração das estratégias competitivas da 

organização. 
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4.4 Fase 3 - Agregação das Prioridades Pelo Método de Borda 

Através da utilização do método de borda em reuniões periódicas com os sócios e 

colaboradores da empresa, buscou-se priorizar as estratégias, fraquezas, oportunidades e 

ameaças da organização. 

Pelo fato de o Método de Borda ser um método relativamente simples e direto que se 

baseia na pontuação das alternativas, de acordo com a ordenação fornecida pelo decisor, como 

num campeonato. A alternativa mais preferida ganha um ponto, a segunda melhor ganha dois 

pontos e assim sucessivamente. No final, os pontos atribuídos pelos decisores a cada 

alternativa são somados e a alternativa que tiver obtido a menor pontuação será escolhida. 

Exemplos correntes de aplicações de variações do método de Borda são encontrados em 

competições desportivas, como o campeonato mundial de formula 1. Por isso optou-se pela 

utilização de tal método para priorizar as estratégias, fraquezas, oportunidades e ameaças da 

organização. 

4.5 Fase 4 – Monitoramento e Avaliação (Definição dos Planos de Ação, 
Divulgação, Implantação e Acompanhamento) 

Para Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001), nada vai importar na estratégia se não 

existir a ação e logo se transformar em resultados. Logo para implementar de fato o 

planejamento se faz necessário elaborar e implementar o plano de ação dos objetivos, elaborar 

o cronograma do processo, formular planos de ação e assegurar recursos para as ações 

efetivamente acontecerem. 

Segundo Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001), o planejamento estratégico não pode 

ser um documento restrito só para a alta administração, tem que ser divulgado em todos os 

níveis da empresa, pois se a empresa busca o sucesso é necessário que informe aos seus 

colaboradores como pretende alcançar esse sucesso. Mas cabe a cada diretoria da empresa 

decidir qual o grau de abertura é mais conveniente e estratégico para se divulgar seu 

planejamento estratégico. Ao tomar essa decisão, devem ser considerados os benefícios que 

ocorreram aos funcionários da empresa em saber onde e como a empresa pretende chegar. 

Para Vasconcellos Filho e Pagnoncelli (2001), realizar o acompanhamento do 

planejamento estratégico é muito importante, pois o acompanhamento motiva as pessoas, não 

pela cobrança, mas porque elas passam a usar os resultados como referencia. 
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Nesta fase de monitoramento, divulgação e acompanhamento e avaliação a empresa 

através de reuniões de monitoramento periódico com os sócios e colaboradores intermediados 

pelo facilitador, juntos deverão fortalecer o sistema de monitoramento e avaliação do projeto, 

visando permitir análise de estratégias e ajustes de rumo, promover a aprendizagem coletiva 

nos mais variados níveis de atuação do projeto e ampliar o alcance de seus impactos, com a 

ótica de geração de conhecimento e de aprendizagem participativa e social, e de política 

publicas efetivas, contextualizada e ação eficaz, como uma ferramenta poderosa para o 

projeto, na tomada de decisão e ajuste nas linhas de intervenção, de forma a obter maior 

conversão das metodologias aplicadas no projeto, aliada ao maior benefício possível para a 

empresa. 
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5. APLICAÇÃO DO MODELO EM UMA EMPRESA MINERADORA DE 
AGREGADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO 
 

As informações foram adquiridas através de análises documentais e de entrevistas face a 

face não estruturadas principalmente com os sócios e colaboradores da empresa. O primeiro 

contato foi feito com um dos sócios da empresa a ser pesquisada para autorização de pesquisa. 

Num segundo momento houve o encontro com os gerentes da empresa, para conhecer a 

instituição e buscar informações preliminares quanto aos processos. Visou compreender o 

processo de planejamento da empresa, foi feito contatos para esclarecimento de dúvidas e 

conclusão do estudo. A coleta de dados foi efetuada também através de consultas a 

documentos disponibilizados pela própria empresa. Essa aplicação do modelo que será 

descrito abaixo tem como objetivo avaliar a viabilidade de aproveitamento do modelo 

proposto, dentro de uma indústria mineradora de agregados para construção civil no estado de 

Pernambuco. 

 5.1 Definições da Organização 

A mineradora estudada é uma empresa sólida, que vem construindo uma história de 

mais de 20 anos no segmento de mineração no interior de Pernambuco. A sede fica localizada 

na cidade de Caruaru PE. A sua atividade é o fornecimento de brita e seus derivados para 

todos os setores, desde o pequeno consumidor até concreteiras, usinas e empreiteiras de 

grande porte. A organização é formada por três sócios e cinqüenta e três funcionários, não 

existindo assim acumulo de responsabilidades. Tendo assim seu quadro gerencial composto 

por: gerente administrativo (os sócios); gerente de contabilidade (terceirizado); gerente de 

recursos humanos; gerente de produção; encarregado de oficina; encarregado de pedreira; 

encarregado de linha de produção primária e secundária; e encarregado de expedição; e um 

Office-boy, com funções de entrega, coleta de documentos e pagamentos e depósitos 

bancários. 

Os clientes da empresa estão reunidos na região do agreste do estado, com a seguinte 

distribuição: 160 clientes em Caruaru e 200 clientes nas cidades circunvizinhas em um raio de 

100Km de extensão.  
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5.1.1 Área de Atuação 

Para se definir as áreas de atuação é necessário saber quais são os negócios que 

interessam a empresa é uma fase simples, mais de grande importância para a seqüência das 

outras etapas. Logo, ficou definido que o tipo de serviço que a empresa presta é a fabricação 

de brita comercial, que a atuação de mercado é na região do agreste do estado de Pernambuco 

diretamente na cidade de Caruaru, que seus clientes são todos os setores desde de pequenos 

consumidores até concreiteiras, usinas de asfalto e empreiteiras de pequeno, médio e grande 

porte e criando relacionamento de confiabilidade com seus clientes para buscar sempre suas 

reais necessidades.  

 

5.2 Aplicação do Modelo 

O modelo proposto foi aplicado na empresa, seguindo as etapas conforme descrito 

abaixo: 

5.2.1 Fase 1 – Diagnóstico da Situação 

a) Definição do Negócio da Organização 

Para se definir o negócio da organização, a empresa reuniu os funcionários e a direção e 

também alguns de seus principais consumidores pois, para os sócios a definição do negócio 

da empresa é algo que não deve ser respondido apenas pelo produtor e sim pelo consumidor, 

sendo que foi proposto a todos que refletissem sobre a definição do negócio da organização.   

Através de reuniões dirigidas pelo facilitador na identificação do negócio da 

organização, surgiram várias opiniões distintas como, por exemplo: a gerencia de produção 

relatou que o negócio da empresa era fabricação de britas; para a gerencia de vendas relatou 

que o negócio da empresa seria facilidades para vendas de agregados para construção; para os 

sócios soluções em agregados para construção; e para os consumidores sereia soluções em 

brita. Logo após a exposição das idéias de cada setor o facilitador fez com que houvesse uma 

discussão sobre a reflexão do tema de forma produtiva onde pode se chegar de forma 

transparente e consistente, estando assim adequado ao negócio da empresa, e assim registrado 

que a definição do negócio da organização será: “O negócio da organização é a solução de 

fabricação de agregados para construção civil no agreste do estado de Pernambuco”.  
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b) Definição da Missão da Organização 

 

Seguindo a mesma metodologia da definição do negócio da organização, após algumas 

reuniões na sede da organização,com os colaboradores e os sócios através de reuniões com o 

facilitador. 

 Chegou-se a conclusão de que a prestação de serviços em fabricação de agregados para 

construção civil é uma necessidade básica da população, uma vez que grandes obras como 

construção de rodovias necessitam desse material e o pequeno construtor que queira construir 

e realizar reformas em sua casa necessitam também desse material e que as leis e 

regulamentos que regem esta atividade faz com que poucas empresas invistam neste setor. 

A organização após debater esse tema com seus sócios e colaboradores chegaram a essa 

definição da missão da organização “Ser uma empresa, fornecedora de agregados para 

construção civil de alta qualidade. Buscando sempre a melhoria e condições de vida do ser 

humano, tanto para o desenvolvimento social, econômico e ambiental”. 

 

c) Definição dos Princípios 

 

Após reuniões dirigidas pelo facilitador com os sócios e colaboradores, 

periodicamente buscando entender a importância de ter princípios explicitados e divulgados 

da empresa, chegou-se a conclusão que os princípios de uma organização criam diferencial 

competitivo, que os princípios balizam o processo decisório, que os princípios orientam o 

comportamento da organização, que os princípios balizam as estratégias competitivas, e os 

princípios orientam o recrutamento, a seleção e o treinamento na organização. Através dessa 

análise pode ser definidos os seguintes princípios para a organização: 

 

- trabalhar com integridade e honestidade: manter a postura ética e clara em todos os setores 

da empresa, conduzindo os negócios com honestidade mantendo assim a boa imagem da 

empresa; 

- buscar sempre a qualidade e excelência: para manter sempre bens e serviços de melhor 

qualidade, buscando sempre a excelência no atendimento e superando as expectativas de 

nossos clientes; 

- valorização de nossa equipe: buscar sempre reconhecer e valorizar nossos colaboradores; 
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- crescimento da empresa: empenhar-se ao máximo sempre, objetivando a dedicação ao 

trabalho, para buscar a satisfação pessoal e o crescimento da empresa; 

- visão social e meio ambiente: trabalhar sempre visando à integração e se mostrar útil á 

sociedade. E buscar sempre o comprometimento com a preservação do meio ambiente; 

- lucro: ter sempre em foco o lucro, pois é de fundamental importância para a manutenção, 

crescimento, sobrevivência e satisfação dos sócios de nossa empresa. 

 5.2.2 FASE 2 – Formatação do Planejamento 

5.2.2.1 Análise do Ambiente 

A. Clientes 

Os clientes da Mineradora estudada são provenientes de grandes construtoras, armazéns 

de construção e usinas de concreto e asfalto bem como consumidores de pequeno porte, da 

Região do Agreste do estado de Pernambuco. A relação dos principais clientes e demandas 

são apresentadas na tabela abaixo: 

 

 

Tabela 5.3: Clientes 
CLIENTES QUANTIDADE 

FORNECIDA (m³) 

PRINCIPAIS 

PRODUTOS 

PROJEÇÃO FUTURA 

DE FORNECIMENTO % 

CONSTRUTORAS 20% B19/B25/PÓ 25% 

CONCRETEIRAS 5% B12/B19/PÓ 15% 

ARMAZÉM DE 

CONSTRUÇÃO 

30% B19/B25 35% 

COMÉRCIO 35% B19/B25 45% 

PREFEITURAS 5% B12/B19/PÓ 5% 

ÓRGÃOS FEDERAIS 5% B12/B19/PÓ 5% 

Fonte: O Autor, 2009 
 

 
 

B. Fornecedores 

Os fornecedores mais importantes da Mineradora estudada são os de explosivos, 

combustível, óleos hidráulicos e fabricantes de material de desgastes e perfuração. Os 

diversos são basicamente fornecedores de menor dificuldade de obtenção dos insumos e 

materiais. 
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Os principais fornecedores foram analisados segundo a qualidade do produto, prazo de 

pagamento, prazo de entrega e preço. Para mensurar cada avaliação utilizou-se um conceito 

de ruim, regular e bom. Essa quantificação é apresentada abaixo: 

 

Tabela 5.4: Fornecedores 
PRINCIPAIS 

FORNECEDORES 

APLICAÇÃO CAPACIDADE DE 

FORNECIMENTO 

QUALIDADE DO 

PRODUTO 

EXPLOSIVOS JAZIDA BOM BOM 

COMBUSTÍVEIS MAQUINÁRIOS EM 

GERAL 

BOM BOM 

ENERGIA ELÉTRICA LINHA DE PRODUÇÃO RUIM BOM 

MATERIAIS DE 

DESGASTE 

LINHA DE PRODUÇÃO BOM BOM 

LUBRIFICANTES MAQUINÁRIOS EM 

GERAL 

BOM BOM 

PEÇAS MAQUINÁRIOS EM 

GERAL 

REGULAR BOM 

MATERIAIS DE 

PERFURAÇÃO 

JAZIDA BOM REGULAR 

Fonte: O Autor, 2009 
 
 

C. Concorrentes 

No setor em que a mineradora estudada atua, nota-se que ela sofre pouca ou quase 

nenhuma atuação de seus concorrentes, devido a sua qualidade de produção e distribuição dos 

produtos fabricados. Mas mesmo assim foi feita uma análise dos principais possíveis 

concorrentes, por isso na tabela abaixo para identificar seus concorrentes seus pontos fracos e 

fortes, bem como sua tendência de posicionamento no mercado. 

 

Tabela 5.5: Concorrentes 
CONCORRENTES PONTOS FORTES PONTOS FRACOS AMEAÇAS 

CONCORRENTE B LOGISTICA JAZIDA PREÇOS BAIXOS 

CONCORRENTE C JAZIDA LINHA DE PRODUÇÃO - 

CONCORRENTE D PREÇO BAIXO LINHA DE PRODUÇÃO PREÇOS BAIXOS 

CONCORRENTE E INFLUENCIAS 

POLÍTICAS 

LINHA DE PRODUÇÃO 

E JAZIDA 

- 

CONCORRENTE F PROXIMIDADES DE 

INSUMOS 

LINHA DE PRODUÇÃO 

E JAZIDA 

- 

Fonte: O Autor, 2009 
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D. Produtos Substitutos 

Não foi detectado possíveis produtos substitutos no setor de atuação da empresa 

estudada. Mas foi detectada uma nova oportunidades de um novo produto no setor como: 

a) areia industrial: areia é um material com granulometria típica entre 0,5 e 0,1 mm 

resultante de desagregação natural ou cominuição de rochas, mais ou menos cimentadas. Os 

termos areia industrial, areia de quartzo, areia quartzoza ou mesmo areia de sílica são 

atribuídos geralmente a areias que apresentam alto teor de sílica, SiO2, na forma de quartzo, e 

são materiais extremamente importantes em vários segmentos industriais: na fabricação de 

vidros e na indústria de fundição, seus principais usos; na indústria cerâmica, na fabricação de 

refratários e de cimento; na indústria química, fabricação de ácidos e de fertilizantes; no 

fraturamento hidráulico para recuperação secundária de petróleo e gás; como carga e 

extensores em tintas e plásticos etc.; e também em aplicações não industriais como 

horticultura e locais de lazer (LUZ; LINS, 2005; DAVIS; TEPORDEI, 1995; FERREIRA, 

1997; BRITISH GEOLOGICAL SURVEY, 2004).  

A crescente urbanização está levando a esterilização ou restrição de exploração de 

importantes depósitos de areia natural. Além disso, as restrições ambientais a utilização de 

várzeas e leitos de rios para a extração de areia está fazendo com que as novas áreas de 

extração estejam cada vez mais distantes dos centros consumidores. Como a pedra britada e a 

areia se caracterizam pelo baixo valor e grandes volumes de produção o transporte e o frete, 

estão fazendo com que o preço destes agregados aumente cada vez mais.  

Outro problema enfrentado pelo setor de areia e brita é a estocagem dos finos. A 

britagem das rochas gera basicamente 4 tipos de produtos: brita 12; brita 19; brita 25; e; pó de 

pedra: menor que 4,8 mm. 

Entretanto, desses produtos os únicos que encontram aplicações nobres na construção civil 

são as britas de 12, 19 e 25, o pó de pedra utilizados apenas em aplicações marginais. 

Desta maneira, esses finos ficam estocados em pilhas nas pedreiras e acabam gerando 

graves problemas ambientais devido principalmente à enorme geração de poeira. Estes finos 

devidamente processados podem vir a substituir a areia natural, porém, para isso, devem 

possuir algumas características tais como: distribuição granulométrica, forma e textura 

superficial adequadas, resistência mecânica, estabilidade das partículas e ausência de 

impurezas. Outro fator que vem contribuindo para a substituição da areia natural pela areia 

artificial é o surgimento de equipamentos de britagem capazes de superar a principal restrição 
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de utilização da areia artificial no concreto e em argamassa, a forma das partículas 

(ALMEIDA; SAMPAIO, 2002). 

Por isso foi realizado estudo na região da pedreira estudada e observou-se que a 

produção de areia manufaturada seria um diferencial competitivo no mercado, pois 

aproveitaria as jazidas de rocha dura, reduziria a quantidade de demanda sobre depósitos de 

areia natural e atenderia as especificações do mercado cada vez mais rigoroso. 

E. Entrantes Potenciais 

Para a elaboração desta análise o facilitador junto com os sócios e colaboradores em 

reuniões basearam-se nas forças competitivas de Porter e na definição, o fato de que a 

concorrência em uma indústria não está limitada aos participantes estabelecidos. Clientes, 

fornecedores, substitutos, e os entrantes potenciais são todos concorrentes para as empresas na 

indústria, podendo ter maior ou menor importância, dependendo cada um de circunstâncias 

particulares. (Porter, 1986).  

A intensidade da força representada pela ameaça de novos entrantes depende de 

barreiras de entrada estabelecidas pelas empresas já presentes na indústria. São seis as fontes 

principais de barreiras de entrada que foram analisadas como fonte de pesquisa e coletadas 

pelo gerente de vendas da organização para posteriormente serem analisadas, discutidas e 

efetivadas na empresa. Os pontos avaliados e pesquisados foram: 

1-Economias de Escala: referem-se aos declínios nos custos unitários de um produto à 

medida que o nível de produção aumenta, obrigando as empresas entrantes a ingressarem em 

larga escala ou sujeitarem-se a uma desvantagem de custo.  

 2-Diferenciação do Produto: a diferenciação tem origem na identificação de uma marca 

da empresa, seja através do serviço ao consumidor, nas diferenças dos produtos, pelo esforço 

de publicidade ou por ter entrado primeiro na indústria, entre outros, que desenvolvem um 

sentimento de lealdade em seus compradores.  

3-Necessidade de Capital: a necessidade de investir recursos financeiros em grande 

quantidade para poder competir cria barreira de entrada. 

 

4-Custo de Mudança: são os custos com os quais se defronta o comprador quando muda 

de um fornecedor para o outro. 
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5-Acesso aos Canais de Distribuição: uma nova empresa precisa ao entrar numa 

indústria, assegurar a distribuição para o seu produto, fazendo desconto de preços para 

convencer o varejista a ceder espaço através de promessas de promoções e coisa semelhante. 

Após análise feita da coleta das informações pelo gerente de vendas nos pontos 

abordados acima com os demais gerentes e sócios observou-se que os entrantes potenciais que 

ameaçam o negócios são possíveis novos empresários que possam entrar no setor de 

mineração de agregados, ainda sem experiência em busca de obterem uma fatia do mercado 

atual. Não foram detectados possíveis entrantes até essa pesquisa no mercado da empresa 

estudada. 

 

F. Situação Interna 

A maior preocupação com a situação interna da empresa é com a escassez de 

colaboradores devido a características econômicas e sociais da região no que contempla 

profissionais na área da linha de produção, pois seu nível de escolaridade é muito baixo. Já a 

parte de administração da empresa não sofre com esse problema por isso a atualização técnica 

é feita constantemente através de cursos específicos pagos pela empresa. O relacionamento 

com o cliente sempre com credibilidade e a qualidade dos produtos são o diferencial da 

empresa. A empresa estudada não possui um departamento ou uma estratégia de marketing. 

Sendo assim, os seus clientes conquistados através das indicações de outros clientes, através 

da propaganda boca a boca. 

O retorno financeiro do negócio é aceitável, só que o risco de exploração e o alto custo 

em insumos e tributos aumentam muito a responsabilidade dos sócios. 

 

G. Situação Interna: Dimensões Competitivas 

No setor de expedição e entrega existem falhas com relação ao tempo de carregamento e 

entrega dos caminhões, ocasionando eventuais atrasos e custo para o cliente, pode-se concluir 

que existe a necessidade de uma avaliação de mercado para verificar o grau de satisfação dos 

clientes e identificar os pontos críticos de melhoria. 

Além de futuros investimentos necessários para melhoria da capacidade produtiva da 

empresa para aumentar sua produção e minimizar seu custo. 
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H. Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças 

Visando a identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa, o 

facilitador apoiou-se na Análise S.W.O.T. que é uma ferramenta estrutural utilizada na análise 

do ambiente interno, para a formulação de estratégias. Permitindo identificar as Forças e 

Fraquezas da empresa e Oportunidades e Ameaças internas para a mesma. Logo após reuniões 

periódicas com os colaboradores e sócios da empresa onde foi relatado todos os pontos de 

vista em relação a análise S.W.O.T da empresa pode-se determinar: 

a) ambiente interno (forças): 

– disponibilidade de maciços de rocha dura: abundantes e bem distribuídos maciços de 

granitos, gnaisses e de outras rochas para produção de brita; 

– características tecnológicas dos depósitos: os depósitos existentes possuem características 

compatíveis para produção de brita; 

– capacidade instalada: com 1 turno, a capacidade corresponde a 1,8 vezes a produção atual, 

podendo expandir para 4,7 vezes, em regime de três turnos; 

– estrutura produtiva: o pólo produtor de agregados da empresa estudada dispõe de ampla 

tradição e uma boa estrutura;  

– conhecimento do setor: os empresários conhecem as perspectivas do negócio (ex.: 

integração, novos produtos e desenvolvimento sustentável). 

b) ambiente interno (fraquezas): 

– disponibilidade de maciços de rocha dura: aspectos regulatórios, localização e infra-

estrutura podem restringir o aproveitamento de determinados maciços; 

– características tecnológicas dos depósitos: geração de material pulverulento e partículas 

lamelares, durante a britagem; 

– recursos humanos: com mão-de-obra dominantemente especializada, o setor requer 

esforços continuados de capacitação, o que não vem ocorrendo; 

– tecnologia: a maioria das empresas opera com tecnologias defasadas devido,à inibição de 

investimentos,em conseqüência à instabilidade institucional; 

– qualidade e produtividade: desatualização e baixa eficiência tecnológica comprometem a 

qualidade e a produtividade. 

c) ambiente externo/oportunidades: 

– vocação geológica: Caruaru dispõe de condicionamento geológico favorável; 
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– mercado: melhoria do fluxo de construções (demanda reprimida), intensificação do uso do 

concreto, perspectivas de produção de areia manufaturada e agregada; 

– sistema regulatório: agilização do acesso à propriedade mineral; 

– regime de operação: perspectivas de regime de operação de 2 ou de 3 turnos; 

– meio ambiente: perspectivas de redução dos conflitos locacionais e ambientais; 

– incentivos: perspectivas de novos mecanismos de estruturação financeira; 

– infra-estrutura: perspectivas de utilização de transporte multi-modal. 

d) ambiente externo/ameaças: 

– mercado: dificuldades associadas à implementação de reformas estruturais e à 

reformulação de políticas públicas de desenvolvimento social; 

– sistema regulatório: riscos de agravamento das questões relativa à mineração e meio 

ambiente; e associados às reformas institucionais; 

– meio ambiente: riscos de que os custos de recomposição ambiental inviabilizem 

determinadas unidades de produção; 

– tributação: alta carga tributária sobre a receita, com efeitos regressivos; 

– sistema institucional: aumento da percepção de riscos e inibição de investimentos, devido 

a instabilidade institucional; 

– estímulos fiscais e financeiros: inexistência de fontes de recursos financeiros com prazos e 

custos sintonizados com as peculiaridades do setor; 

– sistema financeiro da habitação: instabilidade macro-econômica poderá comprometer a 

redução da taxa de juros e a expansão ou seja redistribuição da renda; 

– infra-estrutura: risco associado a deficiência no sistema de geração e transmissão de 

energia. 

I. Definição da Visão de Futuro 

Através de reuniões com os sócios e funcionários da empresa, para descrever a visão da 

empresa optou-se por 10 anos a contemplação do horizonte e o resultado foi o seguinte: ser a 

empresa com o melhor reconhecimento nos padrões éticos, competência, excelência de 

produtos e serviços e sempre pensando no meio ambiente e tendo uma forte ligação com a 

sociedade. 

Na elaboração da visão da empresa os sócios e funcionários tentaram colocar o que 

almejam do futuro, os padrões éticos junto com os valores primordiais da empresa, e 
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buscando que os funcionários pensem sempre além das capacidades atuais da empresa e 

pessoais e do ambiente em que esta inserida. 

Por isso, a qualidade do produto e a confiabilidade são ferramentas de muita 

importância para manter a fidelização do cliente e sua satisfação para poder aumentar o 

mercado da empresa. E os relatórios da empresas servirão de base comparativa para analisar 

os resultados da empresa. 

 

J. Definição dos Objetivos da Organização 

Após determinar a prioridade das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, pode se 

criar uma diretriz de curto a médio prazo para sua efetivação. 

Essas diretrizes deverão ser constituídas por um período de curto a médio prazo ou seja 

entre 1(um) a 3(três) anos, pois devido a constantes mudanças no cenário mundial será 

necessário a análise de situação ao final de cada período para poder definir novas estratégias 

para suprir as diretrizes.  

Para a elaboração dos objetivos os sócios junto com seus gerentes apresentaram os 

seguintes objetivos: 

a) ampliar a capacidade de produção de brita em 5.000m³ em três anos; 

b) ter em três anos mais 240 clientes; 

c) aplicar 20% do faturamento em novas máquinas e equipamentos; 

d) ter em três anos pelo menos 30 funcionários mais treinados e qualificados; 

e) em três anos reduzir o custo de produção em 25%; 

f) duplicar o lucro líquido em três anos. 

 

Todos os indicadores são criados em concordância com os sócios da empresa e os 

gerentes. Para cada indicador tem que existir uma meta  que deve ser definida após a 

identificação dos indicadores, devendo ser dentro das possibilidades da empresa, e sendo 

assim essas metas devem buscar os objetivos da empresa. 

A tabela 5.6 abaixo mostra os objetivos, estabelecendo os indicadores para que a 

direção os monitore. Na mesma tabela incluem-se as metas de curto e médio prazo.  
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Tabela 5.6: Painel de controle dos objetivos 
PAINEL DE CONTROLE DOS OBJETIVOS 

   RESULTADOS PLANEJADOS 

TEMAS INDICADORES 

DE 

DESEMPENHO 

ATUAL 1 ANO 2 ANOS 3 ANOS 

AMPLIAR 

CAPACIDADE 

DE PRODUÇÃO 

DE BRITA 

PRODUÇÃO EM 

m³ 

10.000,00 11.000,00 13.500,00 15.000,00 

AUMENTAR O 

NÚMERO DE 

CLIENTES 

CARTEIRA DE 

CLIENTES 

160 200 300 400 

APLICAR MAIS 

EM MÁQUINAS 

E 

EQUIPAMENTOS 

% DO 

FATURAMENTO 

APLICADO 

2 5 15 20 

TREINAMENTO 

E 

QUALIFICAÇÃO 

DOS 

FUNCIONÁRIOS 

QUANT. DE 

FUNCIONÁRIOS 

A CADA 

SEMESTRE 

0 5 10 15 

REDUÇÃO DO 

CUSTO DE 

PRODUÇÃO 

% DO 

FATURAMENTO 

20 15 10 5 

DUPLICAR O 

LUCRO 

LÍQUIDO 

RECEITA % 10 13 16 20 

Fonte: O autor (2001) 
 

5.2.3 Fase 3 - Agregação das Prioridades Pelo Método de Borda 

5.2.3.1 Definição e priorização das estratégias competitivas da organização 

 

Após a efetivação da definição das estratégias competitivas da organização através de 

reuniões periódicas realizadas com os sócios e os gerentes financeiro, produção e de vendas 

intermediadas por um facilitador, se faz necessário elaborar a priorização dessas estratégias 

competitivas, pois as estratégias competitivas é o que a empresa decide executar ou não 

executar, analisando o ambiente interno e externo, para poder efetivar a visão da organização 

e alcançar os objetivos e a missão do negócio, respeitando os princípios. Por isso realizou-se 

reuniões periódicas com os sócios e os gerentes de produção, vendas e financeiro 

intermediadas pelo facilitador para buscar uma conclusão relativo à priorização das estratégias 
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competitivas, ou seja, quais estratégias competitivas iram ser priorizadas por ordem de 

importância a sua concreta resolução. Apoiado nessa linha de atuação e nos objetivos já 

elaborados descreve-se as estratégias abaixo listadas após reuniões onde existiram várias 

discordâncias em relação a quais seriam as estratégias da empresa, foi necessárias várias 

intervenções do facilitador para minimizar os conflitos existentes para que fosse possível 

chegar a comum acordo com todos os decisores envolvidos: 

 

a) aumentar a produtividade; 

b) aumentar a participação no mercado; 

c) realizar investimentos em máquinas e equipamentos; 

d) investir na qualificação dos colaboradores; 

e) reduzir os custos de produção; 

f) aumentar o lucro líquido. 

 

Através do método de contagem de borda foi identificada a priorização das estratégias 

que será demonstrado a seguir: 

 

Tabela 5.7: Priorização das Estratégias Competitivas 
ITEM ESTRATÉGIAS SÓCIO 1 SÓCIO 2 SÓCIO 3 GERENTE 

DE 

PRODUÇÃO 

GERENTE 

DE 

VENDAS 

GERENTE 

FINANCEIRO 

A Aumentar a 

produtividade 

3º 2º 3º 3º 2º 3º 

B Aumentar a 

participação no 

mercado 

4º 4º 2º 4º 1º 2º 

C Realizar 

investimentos 

em máquinas e 

equipamentos 

1º 1º 4º 1º 3º 4º 

D Investir na 

qualificação 

dos 

colaboradores 

6º 6º 6º 6º 6º 6º 

E Reduzir custos 

de produção 

2º 5º 5º 2º 5º 5º 

F Aumentar o 

lucro líquido 

5º 3º 1º 5º 4º 1º 

Fonte: O autor 2009 



Capítulo 5  Aplicação do Modelo 

 

 
63 

 

 

Rankings: 
Tabela 5.8: Rankings das Estratégias Competitivas 

 SÓCIO 1 SÓCIO 2 SÓCIO 3 GERENTE 

DE 

PRODUÇÃO 

GERENTE 

DE 

VENDAS 

GERENTE 

FINANCEIRO 

PONTUAÇÃO 

1º C C F C B F 5 
2º E A B E A B 4 
3º A F A A C A 3 
4º B B C B F C 2 
5º F E E F E E 1 
6º D D D D D D 0 
Fonte: O autor 2009 
 

Fazendo a contagem de borda: 

 

Tabela 5.9: Contagem de Borda das Estratégias Competitivas 
ALTERNATIVAS NÚMEROS DE VOTOS NA ALTERNATIVA POR CLASSIFICAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 

5 4 3 2 1 0 

A 0 2 4 0 0 0 20 

B 1 2 0 3 0 0 15 

C 3 0 1 2 0 0 22 

D 0 0 0 0 0 6 6 

E 0 2 0 0 4 0 12 

F 2 0 1 1 2 0 17 

Fonte: O autor 2009 
 
Depois de realizado o método de contagem de borda tem o Ranking global de priorização das 
estratégias: 
 
1º C (Realizar investimentos em máquinas e equipamentos) 

2º A (Aumentar a produtividade)  

3º F (Aumentar o lucro líquido) 

4º B (Aumentar a participação no mercado) 

5º E (Reduzir custos de produção) 

6º D (Investir na qualificação dos colaboradores) 

 
5.2.3.2 Priorização das Fraquezas, Oportunidades e Ameaças 

A importância da identificação da priorização das fraquezas, ameaças e oportunidades 

são individualmente importantes para os aspectos mais diretamente relacionados com os 

fatores decisivos de sucesso da organização. É também importante destacar que a importância 

de uma determinada característica da empresa como fraqueza, ameaça e oportunidade é 
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sempre coerente e alterável, especificamente na medida em que se podem verificar ao longo 

do tempo alterações importantes ao nível da concorrência e do seu comportamento. A correta 

listagem das suas fraquezas, ameaças e oportunidades mostram à organização elementos 

importantes no que se refere à sua orientação estratégica, que buscará de forma natural extrair 

o maior proveito possível das oportunidades e a minorar ao máximo a fraquezas e as ameaças. 

Para se identificar quais são as priorizações das fraquezas, oportunidades e ameaças o 

facilitador desenvolveu várias reuniões para discutir as priorizações de foco das fraquezas, 

oportunidades e ameaças selecionadas anteriormente na análise SWOT, onde os sócios e 

gerentes de produção, financeiro e vendas puderam debater em conjunto quais seriam as 

priorizações ou seja quais seriam em ordem de importância os pontos que a organização 

intensificaria primeiramente em ordem de importância das fraquezas, oportunidades e 

ameaças da análise SWOT realizada da organização. E a priorização das fraquezas, 

oportunidades e ameaças foram efetivadas através do método de contagem de borda 

demonstrado a seguir:  

 

a. Através do método de contagem de borda foi identificado a priorização das 

Fraquezas que será demonstrado a seguir: 

 

Tabela 5.10: Priorização das Fraquezas 
ITEM FRAQUEZAS SÓCIO 1 SÓCIO 2 SÓCIO 3 GERENTE 

DE 

PRODUÇÃO 

GERENTE 

DE 

VENDAS 

GERENTE 

FINANCEIRO 

A Falta de mão-

de-obra 

qualificada 

3º 3º 3º 3º 3º 3º 

B Falta de 

disponibilidade 

de maciços de 

rocha 

5º 5º 5º 5º 5º 5º 

C Geração de 

material 

pulverulento e 

partículas 

lamelares 

4º 4º 4º 4º 4º 4º 

D Tecnologias 

defasadas 

devido a 

inibição de 

investimentos 

1º 2º 1º 1º 1º 1º 
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E Desatualização 

e baixa 

eficiência 

tecnológica 

2º 1º 2º 2º 2º 2º 

Fonte: O autor 2009 
 

 
Rankings: 

Tabela 5.11: Rankings das Fraquezas 

 SÓCIO 1 SÓCIO 2 SÓCIO 3 GERENTE 

DE 

PRODUÇÃO 

GERENTE 

DE 

VENDAS 

GERENTE 

FINANCEIRO 

PONTUAÇÃO 

1º D E D D D D 5 
2º E D E E E E 4 
3º A A A A A A 3 
4º C C C C C C 2 
5º B B B B B B 1 
Fonte: O autor 2009 

 
Fazendo a contagem de borda: 

 

Tabela 5.12: Contagem de Borda das Fraquezas 
ALTERNATIVAS NÚMEROS DE VOTOS NA ALTERNATIVA POR CLASSIFICAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º TOTAL 

5 4 3 2 1 

A 0 0 6 0 0 18 

B 0 0 0 0 6 6 

C 0 0 0 6 0 12 

D 5 1 0 0 0 29 

E 1 5 0 0 0 21 

Fonte: O autor 2009 
 
Ranking global de priorização das Fraquezas: 

1º D (Tecnologias defasadas devido a inibição de investimentos) 

2º E (Desatualização e baixa eficiência tecnológica)  

3º A  (Falta de mão-de-obra qualificada) 

4º C  (Geração de material pulverulento e partículas lamelares) 

5º B  (Falta de disponibilidade de maciços de rocha) 
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b. Através do método de contagem de borda foi identificada a priorização das 

oportunidades que será demonstrado a seguir: 

 

Tabela 5.13: Priorização das Oportunidades 
ITEM OPORTUNIDADES SÓCIO 1 SÓCIO 2 SÓCIO 3 GERENTE 

DE 

PRODUÇÃO 

GERENTE 

DE 

VENDAS 

GERENTE 

FINANCEIRO 

A Perspectivas de 

novos mecanismos 

de estruturação 

financeira 

1º 2º 1º 1º 3º 1º 

B Melhoria do fluxo 

de construções 

(demanda 

reprimida) 

intensificação do 

uso do concreto, 

perspectivas de 

produção de areia 

manufaturada e 

agregada 

2º 1º 2º 2º 4º 2º 

C Caruaru dispõe de 

condicionamento 

geológico 

favorável 

5º 6º 4º 5º 5º 5º 

D Perspectiva de 

regimes de 

operação de 2 ou 3 

turnos 

5º 3º 5º 4º 1º 3º 

E Perspectivas de 

utilização de 

transporte 

multimodal 

3º 4º 6º 3º 2º 6º 

F Agilização do 

acesso à 

propriedade 

mineral 

6º 5º 3º 6º 6º 4º 

Fonte: O autor 2009 
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Rankings: 
Tabela 5.12: Rankings das Oportunidades 

 SÓCIO 1 SÓCIO 2 SÓCIO 3 GERENTE 

DE 

PRODUÇÃO 

GERENTE 

DE 

VENDAS 

GERENTE 

FINANCEIRO 

PONTUAÇÃO 

1º A B A A D A 5 
2º B A B B E B 4 
3º E D F E A D 3 
4º D E C D B F 2 
5º C F D C C C 1 
6º F C E F F E 0 

Fonte: O autor 2009 
 

Fazendo a contagem de borda: 

 

Tabela 5.13: Contagem de Borda das Oportunidades 
ALTERNATIVAS NÚMEROS DE VOTOS NA ALTERNATIVA POR CLASSIFICAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º TOTAL 

5 4 3 2 1 0 

A 4 1 1 0 0 0 27 

B 0 4 0 1 0 0 18 

C 0 0 0 1 4 1 6 

D 1 0 2 2 1 0 16 

E 1 1 2 1 0 2 17 

F 0 0 1 1 1 3 6 

Fonte: O autor 2009 

 

Ranking global de priorização das Oportunidades: 

1º A (Perspectivas de novos mecanismos de estruturação financeira) 

2º B (Melhoria do fluxo de construções (demanda reprimida), intensificação do uso do 

concreto, perspectivas de produção de areia manufaturada e agregada)  

3º E (Perspectivas de utilização de transporte multi-modal) 

4º D (Perspectivas de regime de operação de 2 ou de 3 turnos) 

5º C (Caruaru dispõe de condicionamento geológico favorável) 

6º F (Agilização do acesso à propriedade mineral) 
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c. Através do método de contagem de borda foi identificada a priorização das 

ameaças que será demonstrado a seguir: 

 

Tabela 5.16: Priorização das Ameaças 
ITEM AMEAÇAS SÓCIO 1 SÓCIO 2 SÓCIO 3 GERENTE 

DE 

PRODUÇÃO 

GERENTE 

DE 

VENDAS 

GERENTE 

FINANCEIRO 

A Dificuldades 

associadas à 

implementação 

de reformas 

estruturais e à 

reformulação de 

políticas 

públicas de 

desenvolvimento 

social 

8º 8º 8º 8º 8º 8º 

B Riscos de 

agravamento das 

questões relativa 

à mineração e 

meio ambiente; e 

associados às 

reformas 

institucionais 

6º 5º 5º 3º 6º 6º 

C Riscos de que os 

custos de 

recomposição 

ambiental 

inviabilizem 

determinadas 

unidades de 

produção 

2º 4º 2º 2º 2º 4º 

D Alta carga 

tributária 

1º 1º 4º 1º 1º 1º 

E Aumento da 

percepção de 

riscos e inibição 

de 

investimentos, 

devido a 

instabilidade 

4º 3º 3º 6º 4º 3º 
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institucional 

F Inexistência de 

fontes de 

recursos 

financeiros com 

prazos e custos 

sintonizados 

com as 

peculiaridades 

do setor 

3º 2º 1º 4º 3º 2º 

G instabilidade 

macro-

econômica 

poderá 

comprometer a 

redução da taxa 

de juros e a 

expansão, ou 

seja, 

redistribuição da 

renda 

7º 6º 7º 7º 7º 5º 

H Risco associado 

à deficiência no 

sistema de 

geração e 

transmissão de 

energia 

5º 7º 6º 5º 5º 7º 

Fonte: O autor 2009 
 

 
 

 
Rankings: 

Tabela 5.17: Rankings das Ameaças 

 SÓCIO 1 SÓCIO 2 SÓCIO 3 GERENTE 

DE 

PRODUÇÃO 

GERENTE 

DE 

VENDAS 

GERENTE 

FINANCEIRO 

PONTUAÇÃO 

1º D D F D D D 7 
2º C F C C C F 6 
3º F E B B F E 5 
4º E C F F E C 4 
5º H B H H H G 3 
6º B G E E B B 2 
7º G H G G G H 1 
8º A A A A A A 0 

         Fonte: O autor 2009 
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Fazendo a contagem de borda: 

 

Tabela 5.18: Contagem de Borda das Ameaças 
ALTERNATIVAS NÚMEROS DE VOTOS NA ALTERNATIVA POR CLASSIFICAÇÃO 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º TOTAL 

7 6 5 4 3 2 1 0 

A 0 0 0 0 0 0 0 6 0 

B 0 0 2 0 1 3 0 0 19 

C 0 4 0 2 0 0 0 0 32 

D 5 0 0 0 0 0 0 0 35 

E 0 0 2 2 0 2 0 0 22 

F 1 2 2 2 0 0 0 0 29 

G 0 0 0 0 1 1 4 0 8 

H 0 0 0 0 4 0 2 0 14 

           Fonte: O autor 2009 

 

Ranking global de priorização das Ameaças: 
 
1º D (Alta carga tributária) 

2º C (Riscos de que os custos de recomposição ambiental inviabilizem determinadas unidades 

de produção)  

3º F (Inexistência de fontes de recursos financeiros com prazos e custos sintonizados com as 

peculiaridades do setor) 

4º E (Aumento da percepção de riscos e inibição de investimentos, devido a instabilidade 

institucional) 

5º B (Riscos de agravamento das questões relativa à mineração e meio ambiente; e associados 

às reformas institucionais) 

6º H (Risco associado à deficiência no sistema de geração e transmissão de energia) 

7º G (Instabilidade macro-econômica poderá comprometer a redução da taxa de juros e a 

expansão, ou seja, redistribuição da renda) 

8º A (Dificuldades associadas à implementação de reformas estruturais e à reformulação de 

políticas públicas de desenvolvimento social) 
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5.2.4 Fase 4 – Monitoramento e Avaliação (Definição dos Planos de Ação, 
Divulgação, Implantação e Acompanhamento) 

 

5.2.4.1 Definição dos Planos de Ação 

 

Para implementar de fato o planejamento se faz necessário elaborar e implementar o 

plano de ação dos objetivos, elaborar o cronograma do processo, formular planos de ação e 

assegurar recursos para as ações efetivamente acontecerem, pois nada vai valer na estratégia 

se não houver a ação e posteriormente se transformar em resultados.Por isso se faz necessário 

definir os planos de ação para os objetivos traçados, saber quais são efetivamente as ações 

para executar os objetivos traçados. Um planejamento estratégico não é auto implantável, ou 

seja, ele pode parar de existir muito antes de ser colocado em prática, por isso que o 

monitoramento e a avaliação motiva as pessoas envolvidas, não pelo simples fato da 

cobrança, mas sim porque as pessoas envolvidas passam a usar os resultados como uma 

referência para avaliar seu desempenho. O monitoramento e a avaliação do planejamento 

estratégico como o todo deve ser acompanhado da seguinte forma: deve-se verificar se as 

decisões tomadas estão de acordo com o que foi planejado no negócio da empresa; deve-se 

certificar se a missão e visão que foi elabora está sendo cumprida e se está sendo utilizada 

como referência para os processos decisórios; deve-se se certificar se as decisões estão de 

acordo com os princípios da empresa elaborados; estar sempre alerta se ocorreu algum fato 

novo nos ambientes internos e externos da empresa e nas estratégias competitivas que 

mereçam destaque. Para serem eficientes o monitoramento e avaliação devem ser proativos, 

ou seja antecipando-se aos fatos. 

 

Abaixo está relacionado como implementar os planos de ação: 

 

Tabela 5.19: Formulação, Cronograma e Recursos dos Planos de Ação 
OBJETIVOS ESTRATÉGI

A 

ITEM DE AÇÃO RESPONSÁV

EL 

PROBLEMAS 

POTÊNCIAIS 

AÇÕES DE 

CONTIGÊNCI

AS 

CRONOGRA

MA 

ORÇAMEN

TO 

AMPLIAR 

CAPACIDADE 

DE 

PRODUÇÃO 

DE BRITA 

Aumentar a 

produtivida

de 

Levantar necessidades 

para aumentar a 

capacidade de produção 

Sócios Pouca 

disponibilida

de de 

recursos para 

troca de 

equipamento

Procurar 

financiament

os 

8 meses R$ 

1.500.000,0

0 
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s 

AUMENTAR O 

NÚMERO DE 

CLIENTES 

Aumentar a 

participaçã

o no 

mercado 

Levantar 

necessidades/desenvolver 

serviços/diagnostico da 

situação atual/plano de 

marketing 

Gerente de 

Vendas 

Acessibilida

de aos 

clientes 

Ofertar 

diferenciais 

de serviços 

4 meses R$ 

10.000,00 

APLICAR 

MAIS 

RECURSOS 

EM 

MÁQUINAS E 

EQUIPAMENT

OS 

Realizar 

investiment

os em 

máquinas e 

equipament

os 

Levantar 

necessidades/substituição 

de equipamentos e 

máquinas 

Sócios Pouca 

disponibilida

de de 

recursos para 

troca de 

equipamento

s 

Procurar 

financiament

os 

8 meses R$ 

1.500.000,0

0 

TREINAMENT

O E 

QUALIFICAÇ

ÃO DOS 

FUNCIONÁRI

OS 

Investir na 

qualificaçã

o dos 

colaborador

es 

Levantamento e 

qualificação das 

necessidades/Planejar/Efe

tivar treinamentos 

Gerente de 

RH 

Pouca 

disponibilida

de de 

treinamentos 

específicos 

no mercado 

Contratar 

serviços de 

treinamento 

especializado

s 

6 meses R$ 

12.000,00 

REDUÇÃO DO 

CUSTO DE 

PRODUÇÃO 

Reduzir os 

custos de 

produção 

Levantamento e 

qualificação das 

necessidades/Planejar/ 

efetivar substituição de 

maquinário 

Gerente de 

Produção 

Pouca 

disponibilida

de de 

recursos para 

troca de 

equipamento

s 

Orientar os 

colaboradore

s para reduzir 

custos 

8 meses  

DUPLICAR O 

LUCRO 

LIQUIDO 

Aumentar o 

lucro 

liquido 

Desenvolver e melhorar 

os procedimentos de 

controle financeiro e 

cobrança 

Gerente 

Financeiro 

Rejeição dos 

clientes pela 

forma de 

pagamento 

Orientar o 

cliente 

quanto a 

necessidade e 

vantagem do 

uso de novos 

serviços 

6 meses R$ 

12.000,00 

Fonte: O autor (2009) 
 
 

5.2.4.2 Divulgação  

O planejamento estratégico não pode ser um documento reservado só para a diretoria da 

empresa, tem que ser divulgado em todos os níveis da empresa, pois se a empresa busca o 

sucesso é necessário que mostre aos seus colaboradores como pretende alcançar esse 

sucesso.Por isso cabe a diretoria da empresa decidir qual o grau de abertura é mais 

conveniente e estratégico para se divulgar seu planejamento estratégico e o quanto a empresa 

está disposta a investir para que essa divulgação ocorra da melhor maneira possível. Ao tomar 

essa decisão, devem ser considerados os benefícios que ocorreram aos funcionários da 

empresa em saber onde e como a empresa pretende chegar. 
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Por isso para alcançar uma boa divulgação se faz necessário saber o que e a quem 

divulgar. No que diz respeito a divulgação do conteúdo do planejamento estratégico elaborado 

pela empresa estudada, a empresa acha necessário que os conselheiros e diretores, gerentes, 

funcionários e acionistas tenham o total conhecimento de todo o conteúdo do planejamento 

estratégico pois a intenção da empresa é o sucesso. E no que diz respeito aos seus clientes, 

distribuidores, fornecedores, a comunidade, governo, sindicato e mídia a empresa tem como 

entendimento de que não se faz necessário a divulgação total do conteúdo do planejamento e 

sim somente as informações que diz respeito ao negócio, missão, princípios e visão 

estabelecidos pela empresa. 

A empresa no que diz respeito à divulgação do conteúdo do planejamento estratégico 

através das mídias internet, site, mural eletrônico, perfil da empresa, entrevistas, anúncios, 

brindes, placas, pôsteres, camisetas, banner e agenda deverá ser divulgado apenas as 

informações do negócio, missão, princípios e visão do planejamento estratégico da empresa. 

Já nas mídias de intranet, manuais e relatórios anuais será divulgado to o planejamento 

estratégico estabelecido pela empresa. Nas mídias crachá, boton e contra cheque estará sendo 

divulgados tanto a missão como a visão estabelecidas pela empresa. Na mídia cartão de visita 

estará divulgado o negócio a missão e a visão estabelecidas pela empresa e por fim na 

divulgação através da mídia descanso de tela será colocado os objetivos da empresa. 

5.2.4.3 Implantação  

Para implantar o que foi planejado a empresa utilizou as oito sugestões de Vasconcellos Filho 

e Pagnoncelli (2001): 

a) 1º sugestão: A empresa promoveu um grande evento para o lançamento do Planejamento 

Estratégico realizado no mês de maio de 2009, onde a empresa por meio de divulgação escrita 

e verbal motivou todos os seus colaboradores para comparecerem ao lançamento do 

planejamento estratégico da empresa, o evento ocorreu na própria empresa onde foi 

demonstrado pelos sócios, gerentes e o facilitador o planejamento estratégico da empresa para 

todos os colaboradores. Foi contratado um buffet, escolhido o cardápio, definido o projeto de 

decoração, elaborado uma lista de convidados,foi  produzido um convite individual para cada 

colaborador. Foi preciso criar o clima, envolvendo os diferentes públicos que estavam 

presentes. Pois o evento foi criado como uma estratégia de comunicação dirigida para 

aproximar os colaboradores com a organização. E para isso todos da administração foram 
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informados da dinâmica, do processo de recepção e do que iria ser tratado no evento. 

Participaram do evento todos os colaboradores da empresa no total de 53 colaboradores. 

 

b) 2º sugestão: assegurou aos sócio 1 e ao sócio 2  da empresa o seu papel de líder no 

processo de planejamento estratégico, assegurando através de contrato regido entre os sócios a 

permanência dos mesmos durante o processo de implementação e manutenção do 

planejamento entre sua prioridade e continuidade. 

 

c) 3º sugestão: deixou claro ao seus líderes o sócio 1 e sócio 2 a necessidade de agentes 

multiplicadores e formadores de opinião para propagar o planejamento estratégico dentro da 

empresa; 

 

d) 4º sugestão: deixou evidente ao seu líder para valorizar a disciplina, o otimismo e a 

determinação; 

 

e) 5º sugestão: deixou evidente ao seu líder para manter sempre o rumo que foi traçado; 

 

f) 6º sugestão: manter sempre o foco, pois o que não estiver no planejamento estratégico, não 

é importante logo não deve ser executado. E se for considerado importante, seja incluindo no 

plano; 

 

g) 7º sugestão: manter a equipe sempre bem informada. Comemorar, reconhecer e premiar a 

equipe; 

h) 8º sugestão: o cenário atual é de muitas mudanças, surpresas e incertezas além de 

concorrentes por isso deve manter um processo de capacitação e desenvolvimento contínuo. 

5.2.4.4 Acompanhamento 

O acompanhamento do planejamento estratégico será executado pelos sócio 1 e sócio 2 

que conduziram a avaliação de resultados e da correção de rota  e estarão conectados no 

processo do planejamento estratégico, assegurando com que os resultados não sejam abaixo 

do esperado.Caso os índices de desempenho estejam abaixo do esperado por mais de três 

vezes o líder do setor poderá ser punido até com a perda do cargo caso seja comprovado a 

negligência do mesmo.   
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5.3 Dificuldades Encontradas 

As reuniões foram feitas com a participação dos diretores e colaboradores: o sócio-

diretor, gerente Financeiro, gerente de RH, gerente de Produção, Gerente de Vendas, 

responsáveis pela contabilidade, escrita fiscal, entrega e coleta de documentos bem como por 

pagamentos e depósitos bancários. 

As reuniões foram realizadas quinzenalmente, e o instrumento utilizado foi a pesquisa 

exploratória, realizada por todos os que compõem a empresa, desde os sócios  até o vigilante, 

cada um em sua área de atuação. 

Logo na apresentação do modelo e conscientização das equipes surgiram as primeiras 

dificuldades, pois o desconhecimento do modelo, a falta de tempo, a falta de visão em longo 

prazo dos colaboradores e o imediatismo de resultados foram os fatores que dificultaram o 

inicio dos trabalhos, assim que foi detectado a dificuldade o facilitador junto com os sócios 

esclareceu aos colaboradores a implementação do modelo. 

Na definição da missão o facilitador identificou algumas dificuldades como os sócios e 

gerentes não tinham a identificação clara da missão da organização e de como estabelecê-la, 

existiu também falta de consenso entre os sócios e gerentes, existiu também falta de tempo 

para discutir mais o assunto e falta de comprometimento por parte do gerente 

financeiro.Devido a essas dificuldades o facilitador tentou esclarecer a importância da missão 

da empresa para os envolvidos através das reuniões. 

 Na definição dos princípios as dificuldades encontradas foram o conservadorismo por 

parte dos sócios da empresa, os valores dos sócios confundindo-se com os da empresa e 

administração não profissional. Estas dificuldades foram sem dúvidas umas das mais 

complicadas para se trabalhar por isso foi definido para os sócios com clareza quais são os 

princípios que direcionam a empresa e não os valores individuais. 

Na definição do ambiente as dificuldades identificadas foi na elaboração da análise 

SWOT devido a dificuldade de identificação de pontos fortes e fracos, ameaças e 

oportunidades, falta de informação mais refinada dos gerentes e centralização de atividades 

em um sócio para essas identificações. Devido a esta dificuldade o facilitador buscou 

informações em análise de documentos existentes da empresa sobre o mercado em que a 

empresa está inserida, informações de clientes, concorrentes e produtos substitutos. 

Na definição da visão da organização as dificuldades encontradas foram a falta de 

definição pelos sócios e colaboradores, falta de tempo para a discussão, dificuldade de visão 

dos sócios e colaboradores em longo prazo, imediatismo de resultados, propriedade e 
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administração pela mesma pessoa que acabava inibindo a visão mais ampla e clara do 

problema. Para combater essas dificuldades o facilitador buscou esclarecer a definição e 

entendimento da visão, explicação sobre longo prazo e porque se ter um horizonte de tempo. 

Na definição dos objetivos da organização as dificuldades que surgiram foram o 

conservadorismo, os valores dos sócios confundindo-se com os da empresa, administração 

não profissional, dificuldades em estabelecer objetivos e resistência a mudanças. Para vencer 

essas dificuldades o facilitador com muito trabalho e discussão com os sócios e colaboradores 

para estabelecer as estratégias da empresa conscientizou os envolvidos da importância da 

formulação dos objetivos da empresa. 

Na identificação e priorização das estratégias competitivas as dificuldades encontradas 

foram bastante complicadas, pois existia um desconhecimento da estratégia atual da empresa 

e dificuldades de aceitar a mudança principalmente por parte de alguns sócios, devido a essas 

dificuldades o facilitador buscou demonstrar para todos a necessidade da definição das 

estratégias para iniciar a elaboração dos planos de ação, divulgação, implementação e 

acompanhamento do planejamento estratégico. 

Na elaboração do plano de ação, divulgação, implementação e acompanhamento das 

dificuldades, foi encontradas na divulgação das informações devido a problemas físicos da 

empresa, administração não profissional, resistência a mudança em todas as áreas e forte 

presença dos valores dos sócios se confundindo com os da empresa. Para minimizar as 

dificuldades encontradas o facilitador através dos sócio 1 e sócio 2 buscou elaborar o plano de 

ação, divulgar, implementar e acompanhar para garantir a eficiência do planejamento 

estratégico realizado. 
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6. CONCLUSÃO  

O presente trabalho apresentou uma análise em grupo sobre estratégia competitiva 

aplicada em um planejamento estratégico implementado em uma empresa mineradora de 

agregados para a construção civil no estado de Pernambuco, com o intuito de afirmar uma 

proposta de alteração de comportamento das ações dessa empresa, tendo como referencial de 

tempo planos anuais. A visão da empresa que foi delineada teve como base os planos, ações e 

estratégias determinadas. 

Para se conseguir este objetivo foi realizada uma revisão bibliográfica sobre as teorias 

em volta do planejamento estratégico e análise em grupo, deixando claro que o planejamento 

estratégico e a análise em grupo são ferramentas gerenciais que traça diretrizes para orientar 

as empresas para a realização de seus objetivos, por meio das estratégias definidas pela a 

empresa. 

A obtenção do alcance dos objetivos de identificação e elaboração do modelo proposto 

foi alcançado, pois atuou-se desde a definição de negócio até os planos de ação, todas as fases 

foram sendo estudadas e chegou-se a conclusão de que a realização de implementação do 

planejamento estratégico nas empresas é algo muito difícil, principalmente nas pequenas e 

médias empresas familiares devido a falta de conhecimento e de tempo para a implementação 

do modelo. Uma das características desse motivo é que o empresário está envolvido no dia a 

dia da empresa, preocupado com as atividades rotineiras e operacionais, ficando assim em 

segundo patamar qualquer tentativa de melhoramento administrativo e gerencial da sua 

empresa até deixando de lado implementar essa ferramenta que é indispensável para que 

qualquer negócio consiga o desempenho desejado. 

Foi elencado nesse trabalho os valores significativos para a empresa. A obtenção dessas 

definições, a avaliação dos clientes, fornecedores, concorrentes, produtos substitutos  fez com 

que a empresa obtivesse o real conhecimento dos pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades da empresa no setor em que atua. 

O conhecimento humano atualmente é rico, abundante e bastante abrangente. A 

informação entendida como o meio de organização desse conhecimento está dispersa em um 

enorme conjunto de fontes, sejam pessoas, procedimentos, centros de pesquisas, bases de 

dados, empresas, bibliotecas, entre tantas outras. As empresas, independentemente de seu 

porte, ramo ou localização, precisam a todo instante de planejamentos sobre diversos assuntos 

e áreas do conhecimento. Nesse aspecto o planejamento estratégico vem ao encontro do 

gerenciamento de todas essas bases. 
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Para serem competitivas as organizações precisam mais do que nunca dominar e fazer 

uso do seu Planejamento Estratégico para ofertar ao mercado produtos que atendam às suas 

necessidades e de seus clientes. Basicamente, uma empresa é um processador de informações, 

seja a respeito da tecnologia do produto e processo, estratégias de atuação em mercados, 

modos de gestão, uso racional e limpo de recursos para aquisição de materiais e serviços, 

distribuição e divulgação dos produtos ao mercado, entre tantas outras. 

O planejamento estratégico aliado com uma análise em grupo é necessário e vital à 

atividade da empresa, e muitas vezes é mal elaboração, não torna efetivo e devidamente 

organizado. Sendo assim existindo uma falta de sincronismo entre as diversas funções e 

processos da empresa afetando a sua atuação, obtendo-se produtos e serviços diferentes das 

expectativas dos clientes.  

Na visão de Damanpour (1996), quanto mais complexo e dinâmico for o ambiente, 

maior será o nível de incerteza ambiental. Assim, uma organização necessita conhecer com 

exatidão as ameaças e oportunidades presentes no ambiente, o que é possível por intermédio 

da monitoração ambiental, incluem-se aqui tanto o interno como o externo. Entretanto, as 

informações coletadas devem se transformar em conhecimento que possibilite perceber 

ameaças e oportunidades e desencadear as ações decorrentes. 

Nesse sentido, o desenvolvimento do planejamento estratégico através de uma análise 

em grupo passa a assumir um papel fundamental para que a organização possa atender aos 

desafios dos componentes ambientais. A inteligência apoiar-se-á na criação do conhecimento 

organizacional que, potencializado pelo aprendizado organizacional, criará as condições 

necessárias para que a organização possa adaptar-se à dinâmica e complexidade das condições 

ambientais e, conseqüentemente, inovar-se. 

Os conhecimentos existentes na organização em sua maioria são tácitos e, portanto, não 

estão escritos em nenhum lugar. Capacitar a organização para a aquisição e o 

compartilhamento desses conhecimentos trarão um enriquecimento da organização à medida 

que novas pessoas o conheçam. Para se transferir estes conhecimentos é preciso construir um 

modelo comum que os estruture, permitindo uma uniformidade de entendimento. Permite 

ainda a criação de uma memória organizacional que concretiza a retenção deste 

conhecimento. O planejamento estratégico envolve mudanças, muitas vezes culturais, para a 

implementação de ambiente colaborativo da empresa.  

É possível concluir que o planejamento estratégico contribui em muito para o 

desenvolvimento e crescimento continuo da organização e seu uso é fundamental durante as 
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fases de iniciação, crescimento e maturidade e com a predisposição da direção e o esforço de 

todo o seu quadro de colaboradores para a implementação desse modelo de planejamento 

estratégico, levando em consideração o tempo e a alocação de recursos definidos, pode-se 

dizer que a missão e a visão da empresa definidos serão alcançados. 

 

 

6.1 Sugestões para futuros trabalhos 

 

 Para buscar o resultado esperado, o planejamento estratégico precisa do apoio e 

comprometimento de todos os colaboradores da organização, pois o andamento da 

implementação das diversas ações estratégicas dependem deles. Fixados nesse conceito, os 

atores das diversas fases do processo são os próprios colaboradores da organização. A 

implementação de um planejamento estratégico e a elaboração de um projeto deste porte 

dentro de uma organização, pode trazer em um primeiro momento, uma certa descrença por 

parte de alguns, tendo em vista a resistência do ser humano a mudanças, principalmente 

dentro de grupos conservadores. 

Por isso os gestores do processo de implantação do projeto,tem que buscar mudar a opinião 

dos pontos de resistência que por ventura existirem e aconselharem a importância de que este 

tipo de planejamento proporcionará para a organização crescimento no mercado, onde todos 

sairão ganhando com o aumento de eficiência e eficácia e principalmente o ganho em 

competitividade que a empresa acrescentará para enfrentar o ativo mercado do mundo 

globalizado. 

Os futuros estudos que tenham como objetivo mostrar novos caminhos e novos 

horizontes para empresas do setor de mineração de agregados para a construção civil será de 

muita relevância, por ser uma área essencial e pouco pesquisada. O planejamento estratégico 

elaborado através de uma análise em grupo é uma ferramenta que não é muito difundida, 

conhecida e utilizada pelas empresas desse setor. Sugere-se a elaboração de novos estudos 

para aprofundar e disseminar o planejamento estratégico no setor. 

 

Foi abordado neste estudo a elaboração e aplicação de um modelo específico de 

planejamento estratégico podendo assim dar continuidade á pesquisa explorando a 

operacionalização do planejamento estratégico. 
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