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RESUMO 

As pequenas e médias empresas de alta tecnologia apresentam vanguarda tanto na sua 

existência no mercado quanto na utilização das ferramentas de gerenciamento. O 

planejamento estratégico permite estabelecer o conhecimento da empresa em si, suas 

estratégias e potencialidades, além de orientar o melhor aproveitamento dos recursos 

utilizados pela organização em longo prazo. Neste sentido, este trabalho buscou auxiliar a 

pequena e média empresa de alta tecnologia, cuja sigla é PMET, através do desenvolvimento 

de um modelo de planejamento estratégico adequado. O roteiro do modelo proposto foi 

construído com base nos padrões de planejamento indicados pelos principais acadêmicos, 

bem como, através da pesquisa de amostra não-probabilística realizada com a aplicação de 

questionário com os gestores do setor. Deste modo, o enfoque do modelo proposto, está na 

filosofia de gerenciamento ágil das atividades de elaboração do planejamento, uma vez que 

pode haver modificação assim que houver a necessidade. Possibilitando respostas eficazes às 

mudanças do mercado. O modelo é composto por dois macro-processos: a elaboração em si 

do planejamento estratégico e sua implementação. O primeiro possui três etapas: avaliação do 

ambiente, definição do perfil estratégico (missão, visão e objetivos) e a elaboração do resumo 

do planejamento em um documento. Já o segundo macro-processo é dividido em duas etapas: 

implementação e avaliação do desempenho real com os objetivos, metas e estratégias 

estabelecidas. Assim, a adoção da ferramenta proposta desmitifica os obstáculos para a 

elaboração do planejamento estratégico relatados pelos entrevistados: falta de tempo e de 

recursos e falta de visão futura. Deste modo os principais resultados pela utilização do modelo 

proposto residem no direcionamento estratégico das atividades das empresas, a saber: apóia o 

desempenho das empresas, motiva os profissionais, facilita a tomada de decisão, viabiliza o 

fluxo de informações e incrementa a competitividade. 

Palavras-Chave: Pequena e Média Empresa, Planejamento Estratégico, Alta Tecnologia. 
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ABSTRACT 

Small and medium high-tech firms have been cutting edge in both items: existence in the 

market and the use of management tools. Because of this last factor the strategic planning is 

used to establish the knowledge of the company itself, its strategies, capabilities, and also 

suggests the best use of resources from the organization in long terms. Therefore, this study 

aimed at helping small and medium-sized high-tech companies, whose acronym is SMET, 

through the development of an appropriate model of strategic planning. The proposed model 

was built based on planning standards set by academic researchers and, through the inquiring 

of non-probability sample carried out using a questionnaire to managers in this sector. Thus, 

the focus of the proposed model lies on the philosophy of agile management of the activities 

of the planning, and it can be modified, when it is necessary. It makes efficient answers to the 

market changing possible. The model consists of two macro-processes: the development and 

implementation of the strategic planning. The first macro-processes have three steps: 

assessment of the environment, defining the strategic profile (mission, vision and objectives) 

and the preparation of the summary of a planning document. The second macro-process is 

divided into two stages: implementation and evaluation of actual performance with the 

objectives, goals and strategies established. Consequently, the adoption of the proposed tool 

demystifies the obstacles to the development of strategic planning reported by the 

interviewers: lack of time, resources and future vision. Thus, the main results using the 

proposed model recline in the strategic direction of businesses: supporting business 

performance, motivated professionals, facilitates decision-making, enables the flow of 

information and increases competitiveness. 

Keywords: Small and Medium Business, Strategic Planning, High Technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

As técnicas de gerenciamento foram difundidas entre os países a partir do século XX. 

Desde então, a globalização dos mercados e a acirrada competição trouxe consigo a 

necessidade do planejamento empresarial, este tem por objetivo a excelência organizacional e 

a antecipação da empresa e diante das intempéries mercadológicas.  

 A mudança mais significativa derivada da globalização é o avanço tecnológico que 

leva à redução do ciclo de vida dos produtos, à evolução dos processos e à entrada no 

mercado das empresas mais flexíveis e dinâmicas com menor estrutura organizacional, neste 

caso as pequenas e médias empresas de tecnologia de ponta (PMET). Estas são também 

denominadas de empresas de alta tecnologia, ou empresas de tecnologia de vanguarda, e se 

destacam no desenvolvimento de produtos de alto teor tecnológico. 

 No Brasil, estas empresas são segmentadas em TIC – Tecnologia da Informação e 

Comunicação (IBGE, 2005), que abrange os setores de telecomunicações e de informática.  

 Estes últimos vêm se destacando com a maior participação no mercado, no ano de 

2006, existiam 51.240 empresas, empregavam 344.043 pessoas e custearam R$ 8,3 bilhões 

em salários e outras remunerações (IBGE, 2006). 

  Neste contexto, nasce a necessidade de um auxílio técnico às PME (pequenas e 

médias empresas) para o desenvolvimento e estabelecimento de melhorias e diferenciação 

mercadológica no ambiente incerto e turbulento. Este evento é estudado por Turner et al. 

(2009), nos quais arrogam que as ferramentas mais importantes para as pequenas e médias 

empresas estão voltadas ao gerenciamento e ao planejamento de recursos operacionais. 

Para Nicholls-Nixon e Woo (2003), a importância da gestão da tecnologia tem 

aumentado na medida em que o ciclo de vida do produto diminui. Assim, a inovação se torna 

um elemento específico no planejamento das ações das PMET, capaz de projetar a mudança 

ambiental como oportunidade para diferenciação do produto. 

O planejamento estratégico é uma ferramenta que permite o conhecimento total da 

empresa, configura-se como a orientação das ações empresariais futuras em decisões 

presentes. 

Dessa forma, espera-se com a realização deste trabalho compreender as metodologias 

de planejamento estratégico validadas no âmbito acadêmico, para oferecer um protótipo 

específico desta ferramenta às PMET, contribuindo para o desenvolvimento do setor das 

pequenas e médias empresas de consultoria de informática no Estado de Pernambuco. 



Capítulo 1                                                                                                                                      Introdução 

 

 2 

1.1 Justificativa 

 As PMET possuem um conjunto de características econômicas e técnicas nas quais se 

originam as vantagens competitivas. De acordo com Campos & Barbieri (2002), a criação da 

estratégia de cunho inovativo visa a atender os aspectos mercadológicos de desenvolvimento 

do produto.  

 O planejamento, no esforço de posicionar a empresa para melhor enfrentar o ambiente 

setorial, deve compreender os fatores que determinam as peculiaridades (PORTER, 1999) das 

pequenas e médias organizações. Uma vez que as características peculiares a este porte 

empresarial estão relacionadas ao tamanho, estrutura, cultura e limitações de recursos, elas 

influenciam o modo como os gestores as administram. 

Deste modo, este trabalho converge para atenuar a tendência de utilização homônima 

dos termos planejamento estratégico e planejamento a longo prazo, extrapolando as decisões 

do passado em atitudes atuais e futuras (ALDAY, 2000). Esta atitude é habitualmente 

ratificada pela manutenção das estratégias originais de uma organização elaboradas pelo 

fundador (HARRIS e OGBONNA, 1999) nestas empresas. 

Outro dado refere-se à informalidade e à fragmentação das ações gerenciais dos líderes 

das PMET em um fluxo de atividades ad hoc improvisado (SAVANTE e HENRIK, 2008). 

Relutantes à preparação do planejamento estratégico, os gestores o consideram um assunto 

técnico, de poucos resultados e que requer tempo disponível para a elaboração (VALERIO 

NETTO, 2006).  

Outro aspecto importante é a intensidade de conhecimento para a elaboração do produto 

ou serviço por parte das PMET. A necessidade deste conhecimento é a motivação de produzir 

ou desenvolver outputs mais sofisticados e diferenciados no mercado, os quais são formados 

pela acelerada maturação no ciclo do produto de alto teor tecnológico, havendo uma 

freqüência de dificuldades apontadas na Pesquisa de Inovação Tecnológica (IBGE, 2005), a 

saber: os elevados custos da inovação (72,5%) constam como o mais relevante, seguidos por 

falta de pessoal qualificado (67,6%), riscos econômicos excessivos (63,4%) e escassez de 

fontes de financiamento (50,7%).  

Além destes, outros fatores que levam o pequeno e médio empresário a não planejar, 

são: o receio de conhecer as fraquezas e os problemas da sua empresa, a falta de 

conhecimento do processo e o sentimento de que as mudanças futuras não podem ser 

planejadas (CETINDAMAR et al., 2009). Estes obstáculos estão presentes na estruturação 
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das metodologias de planejamento estratégico, estas não consideram as particularidades das 

PMET, como relatado por Anandarajan et al. (2002).  

Se por um lado há incerteza quanto à trajetória do ciclo de vida das tecnologias, por 

outro lado existe grande potencial de expansão do mercado, complementando o papel das 

grandes empresas (MACHADO et al., 2001).  

Neste sentido, o propósito deste trabalho é desenvolver uma metodologia de 

planejamento estratégico adequado, capaz de apoiar o pequeno e médio empresário no 

processo de elaboração do planejamento estratégico.  

1.2 Objetivos 

Com o intuito de auxiliar as PME, o objetivo geral deste trabalho é desenvolver um 

modelo de planejamento estratégico para as pequenas e médias empresas do setor de 

tecnologia de ponta do Estado de Pernambuco. 

Para o alcance do objetivo geral, foram definidos os objetivos específicos descritos 

abaixo, que servirão como base para o desenvolvimento das atividades consideradas 

necessárias para a compreensão e o estabelecimento do planejamento estratégico:  

 Descrever o cenário atual das PME de tecnologia de ponta do Estado de Pernambuco; 

 Analisar técnicas e ferramentas atualmente utilizadas e validadas no âmbito acadêmico 

para o planejamento estratégico das PME; 

 Definir um grupo de PME de Tecnologia de Ponta para ser o foco do trabalho de 

campo deste estudo;  

 Identificar as particularidades e dificuldades encontradas pelas PME no processo de 

elaboração do planejamento estratégico; 

 Aperfeiçoar o roteiro de elaboração do planejamento estratégico para as PME de 

tecnologia de ponta do Estado de Pernambuco. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos, de modo a abordar as principais 

questões concernentes ao melhor entendimento do tema proposto. 

O primeiro capítulo consiste na parte introdutória, onde é apresentada a 

contextualização, a justificativa para a explanação da relevância do tema, bem como a 

descrição dos objetivos gerais e específicos. 
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Os conceitos e metodologias de planejamento estratégico, a caracterização e a 

taxonomia das pequenas e médias empresas, em específico das PME de tecnologia de ponta, 

serão desenvolvidas e discutidas nos capítulos dois e três, referentes à fundamentação e 

revisão teórica para a elaboração do trabalho. 

O quarto capítulo consiste na metodologia utilizada para realizar o presente trabalho.  

No quinto capítulo serão apresentados e analisados os resultados aferidos por esta 

dissertação. O sexto capítulo é referente à proposta de um modelo de planejamento estratégico 

para as empresas de tecnologia de ponta, através do estudo realizado no capítulo anterior.  

A conclusão, as dificuldades e limitações, bem como as reflexões do trabalho estão 

apresentadas no Capítulo 7. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Os desafios se tornaram mais freqüentes e menos previsíveis de acordo com a 

incidência das mudanças mais complexas. É neste ponto que a administração aprimora suas 

técnicas de gestão.  

Surge então o papel do planejamento estratégico, alvo de reflexão neste capítulo. 

2.1 Planejamento 

Em grupos de estudos da Harvard Business School, no ano de 1950, sugiram os 

primeiros conceitos da administração, os quais defendiam a necessidade de uma estratégia 

global (GRACIOSO,1991).  

A partir do ano de 1960, nos Estados Unidos, o planejamento incorporou o conceito de 

elaborar e executar estratégias com o objetivo de aumentar a competitividade das empresas. 

Nesta época, a função dos planejadores estratégicos foi criada, na qual os mesmos indivíduos 

eram responsáveis pela articulação desde a fase da elaboração até a implementação das 

estratégias. O orçamento era encarado como a primeira etapa do planejamento e principal 

instrumento de controle da sua operacionalização.  

Em seguida, no fim dos anos 70 e dos anos 80, privilegiaram-se os objetivos a longo 

prazo, bem como a alocação e o controle dos recursos financeiros necessários à 

implementação do planejamento, este era feito com base nas premissas da qualidade. 

Nos anos 90 os conceitos de planejamento em um contexto estratégico foram formados 

através do incremento da globalização, tornando obsoletos os modelos convencionais de 

estratégia e crescimento, conforme afirmam Hamel e Prahalad (1995). Assim, a administração 

estratégica se caracterizou pela abordagem integrada dos recursos da organização, 

constituindo-se como o “processo de desenvolver a estratégia de acordo com a relação 

pretendida com seu ambiente” (MAXIMIANO, 2004, p.384). 

O planejamento diz respeito tanto à formulação dos objetivos quanto à seleção dos 

cursos de ação a serem seguidos para a sua consecução (OLIVEIRA, 2004), analisa as 

condições externas e internas à empresa e sua evolução estratégica. 

 Chiavenato (2000, p.195), por seu turno, entende que o “planejamento é a função 

administrativa que determina antecipadamente quais os objetivos que devem ser atingidos e 

como se deve fazer para alcançá-los”. 
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Os aspectos básicos de planejamento são baseados, segundo Stoner & Freeman (1995), 

em dois aspectos: determinação dos objetivos e escolha dos meios para alcançar estes 

objetivos.  

O planejamento é um processo de tomada de decisões contínuas devido às pressões 

ambientais que a empresa tem de suportar e que são resultantes de forças externas, bem como 

das pressões internas.  E ambas resultantes de um conjunto de providências a serem tomadas 

pela esfera executiva, tendo por foco a melhoria da empresa (OLIVEIRA, 2004). 

Toda e qualquer organização pode praticar o planejamento em menor ou maior grau, 

explicitamente ou implicitamente. Como metodologia gerencial, o planejamento também pode 

ser aplicado em setores públicos e em empresas sem fins lucrativos, sua formulação não deve 

ser reservada apenas à alta administração, já que é feito para aumento na probabilidade de 

alcance dos objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa (GIEGOLD, 1980).  

Oliveira (2004, p. 40) sistematiza o planejamento em quatro princípios gerais, a saber: 

1. “Da contribuição aos objetivos – o planejamento deve buscar alcançar os objetivos 

de maneira hierarquizada; 

2. Da precedência do planejamento – considera-se a função administrativa do 

planejamento como a função principal; 

3. Da maior penetração e abrangência – o planejamento pode acarretar uma série de 

mudanças nas características da organização; 

4. Da maior eficiência, eficácia e efetividade – devem-se otimizar resultados e 

minimizar as debilidades da organização”. 

 O processo de elaboração do planejamento envolve variáveis do ambiente interno e 

externo da empresa, estas foram delimitadas e enumeradas por Rasmussen (1990): os pontos 

fortes e os pontos fracos de uma organização, as alterações do comportamento organizacional 

e do comportamento macro ambiental referentes aos segmentos econômicos, políticos, 

tecnológicos, sociais, ecológicos, legais, geográficos, demográficos e, principalmente, 

competitivos.  

O planejamento possui três tipos de dimensão temporal (curto, médio e longo prazo), 

em três níveis gerenciais (estratégico, tático e operacional). O planejamento estratégico 

relaciona-se com os objetivos de longo prazo e com as estratégias e ações que afetam a 

empresa como um todo, está presente na cúpula das organizações; o planejamento tático é 

constituído pela média gerência que se relaciona aos objetivos, às estratégias e às ações de 

curto prazo, geralmente afeta parte da empresa; o planejamento operacional é de 
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responsabilidade do gerente imediato à execução dos planos de ação ou planos operacionais. 

Estas características estão apresentadas na Tabela 2.1, a seguir. 

Tabela 2.1 – Características dos níveis do planejamento 

Características Estratégico Tático Operacional 

Prazo Longo Prazo Médio Prazo Curto Prazo 

Área de 

Atuação 

Ramo da atividade e 

mercado de atuação 

Principais 

componentes de 

atividades e áreas 

específicas 

Tarefas Específicas 

Responsáveis Alta Administração Gerentes Gerente Imediato 

Complexidade 

Alta. 

Muitas variáveis, 

devido à análise dos 

ambientes interno e 

externo 

Alta a média. 

Numero reduzido de 

variáveis, considera o 

retorno financeiro, as 

condições de 

mercado e os 

recursos da empresa 

Baixa. 

Considera variáveis como 

previsão de mercado, de 

orçamento e dos recursos 

necessários para a 

produção 

Resultados 

Declaração genérica 

define o propósito da 

empresa e seu rumo 

de atividade 

Estabelecimento das 

diretrizes: financeira, 

identificação de 

oportunidades no 

mercado, organização 

interna, instalações 

físicas e manutenção 

Previsões para o período 

como mudanças internas 

de cronograma, orçamento 

e responsabilidade 

     Fonte: Adaptado Montana & Charnov (1999) 

Hamel e Prahalad (1995) alertam que a estratégia precisa estar alicerçada sobre uma 

profunda compreensão das mudanças e descontinuidades tanto da concorrência quanto das 

necessidades dos clientes.  

Entretanto, o escopo estratégico de uma empresa deve representar uma ambição futura, 

superior aos limites atuais de recursos e da capacidade da firma.  

2.2 Estratégia 

O termo estratégia é oriundo do grego strátegos, literalmente significa a arte da 

liderança, relacionada à arte de comandar exércitos em períodos militares. Ao longo dos anos, 

a palavra foi incorporando significados, abrangendo ações políticas, econômicas e sociais.  

A partir da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1948, a estratégia foi utilizada como 

motivação empresarial.  

Em meados de 1960, as discussões acerca da estratégia focalizavam a combinação de 

forças e fraquezas de uma empresa, o diferencial competitivo, as oportunidades e as ameaças 

do mercado (GHEMAWAT, 2000). Em 1965, tem-se a primeira publicação influente do tema: 

o livro Corporate Strategy, escrito por Igor Ansoff.  
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A estratégia envolve o compromisso e a dedicação de toda a empresa, e afeta o 

equilíbrio das relações de concorrência da empresa. A diferença entre os concorrentes é o pré-

requisito para a sobrevivência no mercado, sendo o valor desta diferença medida do potencial 

de sobrevivência e da prosperidade de uma organização (STERN & DEIMLER, 2007).  

Neste sentido, Dixit e Nalebuff (1994) conceitua estratégia como o plano de ação 

apropriado para as decisões sobre as ações interativas. Definição complementada por 

Zaccarelli (2003, p. 73) “estratégia é um guia para decisões sobre interações com os 

concorrentes, de reações imprevisíveis, como um jogo competitivo envolvendo aspectos do 

negócio, e preparação para obter vantagens nas interações dos envolvidos no jogo”.  

Segundo Ansoff (1993), a estratégia está relacionada à capacidade da empresa de 

examinar o comportamento presente e passado, com vista nas ameaças e oportunidades 

futuras, dentro do seu ambiente e no macro ambiente, para poder diminuir o gap do 

planejamento.  

Outra postura sustentada por Almeida (2001) e por Oliveira (2004) em relação à 

estratégia é o entendimento dela como uma ação ou caminho mais adequado a ser executado 

para alcançar os objetivos, os desafios e as metas. Constituem-se como norte organizacional, e 

à medida que cada decisão estratégica é tomada formam-se na empresa redes de inferência e 

integração para a execução da ação.  

Já para Wrigh et al. (2000) “estratégia refere-se aos planos da alta administração para 

alcançar resultados consistentes com a missão e os objetivos gerais da organização”.  

Mintzberg et al. (2000) postulam estratégia como um padrão, isto é, como um 

comportamento consistente e homologado ao logo do tempo. Para os autores Stoner & 

Freeman (1995, p.141) “estratégia é um programa amplo para definir e alcançar as metas de 

uma empresa sendo uma resposta ao seu ambiente através do tempo”.  

De acordo com Porter (1996) estratégia é uma criação de uma posição valiosa a ser 

deliberada por determinados produtos e mercados, envolvendo um conjunto diferente de 

atividades. Para tal atitude, Porter (1986, p.15) considera que o “desenvolvimento de uma 

estratégia competitiva é, em essência, o desenvolvimento de uma fórmula ampla do modo 

como uma empresa competirá e quais as políticas são necessárias”.  

A formulação de estratégias é ferramenta importante para a melhoria da 

competitividade, proporciona um aumento na produtividade e qualidade, ao mesmo tempo em 

que as análises desenvolvidas possibilitam novos negócios às empresas (QUEZADA et al., 

1999). A estratégia competitiva da empresa determina o potencial de novos produtos, onde a 
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empresa deve atuar no mercado para atingir os objetivos, quais as políticas organizacionais 

devem ser elaboradas a longo prazo para a sustentabilidade da empresa (Rajesh et al., 2008). 

Na Figura 2.1 pode-se analisar o nível mais amplo para a estruturação de uma estratégia 

no qual as quatro interações estabelecem o grau de vantagem competitiva através do 

refinamento da posição positiva (oportunidades e pontos fortes) contra as forças opositoras 

(ameaças, pontos fracos) às organizações. 

 

 
 

Figura 2.1 – Contexto onde a estratégia é formulada 

Fonte: Porter (1986, p.17) 

Os pontos fortes e os fracos da empresa classificam a empresa em relação à 

concorrência, estes, combinados com os valores pessoais individuais dos líderes delimitam a 

implementação das estratégias dentro da empresa. Os fatores externos, ameaças e 

oportunidades definem o meio competitivo com os riscos e retornos potenciais. Estes quatro 

fatores, segundo Porter (1986, p.17), “devem ser considerados pela organização antes de 

desenvolver um conjunto realista e exeqüível de estratégias”.  

Os elementos básicos devem ser caracterizados em qualquer estratégia empresarial 

adotada pelo autor Oliveira (2004, p.31), são: 

 “Os objetivos a serem alcançados; 

 As políticas que orientam ou delimitam as estratégias desenvolvidas; 

 Os projetos, com suas atividades seqüenciais, para concretizar os objetivos 

definidos dentro dos limites estabelecidos pelas políticas”. 

As estratégias possuem classificações especiais constituídas com base na usabilidade e 

nos resultados, como apresentado na Tabela 2.2 a seguir. 
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Tabela 2.2 – Tipologia das estratégias 

                      Fonte: A Autora (2009) 

Mintzberg et al. (2000) sistematizaram ainda as definições e sentidos do conceito de 

estratégia, já analisados anteriormente, nos cincos pontos a seguir: 

1. Estratégia como Plan (plano) – uso de processo formal com forte caráter analítico e 

determinístico no planejamento.  

2. Estratégia como Pattern (padrão) – consistência de comportamento da empresa em 

longo prazo através do processo de aprendizagem evolutivo das ações tomadas.  

3. Estratégia como Position (posição) – representa a localização da empresa quanto ao 

ajustamento entre os ambientes exterior e o interior, definindo o que se deve fazer e o que não 

se deve fazer. 

4. Estratégia como Perspective (perspectiva) – agir conforme o modo próprio de a 

empresa ver o mundo.  

5. Estratégia como Play (manobra) – modo de ação pré-determinado ou emergente nas 

situações específicas frente aos concorrentes. 

2.3 Conceitos de Planejamento Estratégico 

O planejamento estratégico foi criado em 1960, pois após a saturação e declínio de 

várias empresas. Em razão disso surgiu a necessidade de entender o histórico delas para não 

mais projetá-lo no futuro.  

Inicialmente, o planejamento estratégico consistiu no orçamento anual a ser cumprido 

pela organização, posteriormente adotou-se uma perspectiva de longo prazo, incorporando 

tendências mercadológicas (WESTWOOD, 2007). Era um planejamento de cunho 

Enfoque Tipos Descrição 

Amplitude 

Macro estratégia Ação que a empresa vai tomar perante o mercado 

Estratégia 

funcional 

Forma de ação em ambiente operacional, relacionada 

ao nível tático 

Micro estratégia Atuação em nível operacional 

Concentração 
Pura Desenvolvimento em uma área específica 

Conjunta Combinação de estratégias 

Fronteira 
Ofensiva Busca da liderança tecnológica e do mercado 

Defensiva A empresa acompanha as mudanças tecnológicas 

Inovação 

Dependente 

Há o interesse nas mudanças tecnológicas, mas não 

tem possibilidade de diminuir o hiato tecnológico em 

relação às empresas líderes 

Imitativa 
As mudanças ocorrem mediante a solicitação dos 

clientes 

Reativo 

As empresas são incapazes de responder 

adequadamente as mudanças percebidas, mas não 

possuem uma relação consistente de estratégia e 

infra-estrutura 
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operacional, um processo estático e prescritivo que envolvia ciclos econômicos previsíveis 

dentro de um mercado considerado estável.  

Com a turbulência da década de 70 do século XX, duas crises do petróleo, as flutuações 

nas taxas de câmbio, a qualidade dos produtos japoneses fizeram com que o planejamento 

estratégico emergisse como uma ferramenta estruturada para o estabelecimento de 

determinações presentes de acordo com as incertezas do futuro (KOTLER, 2000). Apenas em 

1980 foi caracterizada a administração estratégica, definida como um processo contínuo e 

interativo com a finalidade de manter uma organização como um conjunto apropriadamente 

integrado ao seu ambiente (ALDAY, 2000). 

Para Meirelles e Gonçalves (2001), a administração estratégica emergiu como uma 

parte do planejamento estratégico, que atualmente é considerado um dos seus principais 

instrumentos, sendo uma das etapas do planejamento. De acordo com Fischmann e Almeida 

(1993, p.25): 

“o planejamento estratégico é uma técnica administrativa que, por analisar o 

ambiente em que a organização está inserida, identifica as oportunidades e as 

ameaças, bem como os pontos fortes e fracos, que se mostram importantes 

para estabelecer uma direção para o cumprimento do papel desempenhado 

pela empresa”.  

Mintzberg et al. (2000) alegam que as organizações que pretendem gerenciar o futuro 

precisam compreender seu passado.  

Não se espera necessariamente que o futuro represente um progresso ou uma 

extrapolação em relação ao passado. Contudo, através das análises da perspectiva da empresa 

tendências, ameaças, oportunidades e descontinuidades singulares é que se pode traçar os 

cenários futuros. “O propósito básico não é prever o futuro, mas examinar as alternativas 

futuras, analisar o leque de escolhas, priorizar e optar por uma delas no sentido de minimizar 

ações incorretas, incertezas e riscos”, de acordo com Tachizawa e Rezende (2000, p.33). 

Assim a implementação do planejamento estratégico tem como principais pontos positivos:  

 Melhora a comunicação;  

 Promove uma consciência coletiva; 

 Aumenta a capacidade gerencial para tomar decisões; 

 Melhora a delegação de funções;  

 Orienta programas de melhoria interna; 

 Melhora o relacionamento da organização com os funcionários;  

 Melhora o relacionamento da organização com o mercado;  
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 Estimula a visão futura das ações da empresa. 

Os autores Colenci Jr. e Guerrini (2003) salientam ainda que a elaboração do 

planejamento estratégico é vista como o caminho do ambiente determinístico e racionalista de 

acontecimentos, e neste sentido tende a diminuir a tomada de decisão com base na 

subjetividade das avaliações do risco, das ameaças e das oportunidades de uma empresa. 

2.3.1 Dificuldades para a implementação do planejamento estratégico 

 

A estratégia introduz a racionalidade dentro da cultura tradicional da empresa 

(ANSOFF & MCDONNELL, 1993). Um dos maiores obstáculos descritos na literatura é a 

negentropia administrativa, constituída pela dificuldade de visualização do horizonte futuro da 

organização, tanto em relação às oportunidades quanto às ameaças.  

Outros obstáculos podem aparecer no a nível cultural, no qual a empresa está embasada 

em garantias de decisões tomadas no passado; no nível organizacional, no qual as empresas 

são burocratizadas pelo excesso de processos, ou estão organizadas em feudos, o que dificulta 

a implementação de planos; e no nível gerencial,com a aversão por riscos por parte dos líderes 

da empresa. 

As dificuldades relatadas por Tachizawa e Rezende (2000), estão relacionadas aos 

conflitos entre as atividades operacionais existentes na introdução da visão do planejamento 

estratégico e a carência de informações dos ambientes internos e externos para a realização do 

mesmo, são elas: 

 Excesso de racionalismo que leva a uma busca por um sistema de planejamento 

perfeito e à paralisia pela análise, por acreditar que há solução absolutamente racional 

para todos os problemas; 

 Supor não precisar executar ações que não constarem no planejamento, ou seja, 

negligenciar e marginalizar a análise das mudanças ambientais; 

 A inexistência de controles, ou o excesso deles, são entraves ao processo de 

criatividade e subutilizam o planejamento; 

 O planejamento pode ser fonte de conflito na forma em que é elaborado, sem a 

participação com clara distinção entre quem o planeja e quem o executa; 

 Dificuldade de alinhar o planejamento à execução, por falta de comunicação e de 

coesão em torno dos objetivos; 

 As metas são utilizadas apenas como a quantificação do planejamento e instrumentos 

de avaliação. Uma forma de minimizar os riscos e maximizar os resultados é fixá-las 
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abaixo do limite esperado, fazendo com que elas não reflitam a potencialidade da 

organização e as efetivas oportunidades apresentadas pelo mercado. 

Ainda nesta mesma linha de considerações, Oliveira (2004) menciona outras causas 

comuns de falha antes do início da elaboração do planejamento, são: 

 Estrutura inadequada dos responsáveis pelo planejamento: contratação de um 

funcionário cuja sua única atribuição é a elaboração do planejamento; 

 Alocação do setor responsável por elaborar o planejamento de forma inadequada à 

estrutura hierárquica da empresa; 

 A incorreta constituição de uma equipe para a operacionalização do processo 

estratégico seja por não deter conhecimento da ferramenta ou não ter informações 

acerca da organização e do ambiente externo empresarial, seja por não possuir 

habilidades multidisciplinares e não ter suficiente senso crítico e criativo.  

2.4 Metodologias de Planejamento estratégico 

O conhecimento detalhado de uma metodologia de elaboração e implementação do 

planejamento estratégico propicia ao executivo o embasamento teórico necessário para 

otimizar os resultados da organização (OLIVEIRA, 2004).  

A vasta literatura sobre planejamento estratégico apresenta diversas abordagens e 

metodologias dotadas de diferenciações pelas empresas, nas quais as atividades do 

planejamento são revistas em função de novas idéias. Este subitem faz alusão a quatro autores 

consagrados no âmbito acadêmico. 

2.4.1 Metodologia de Fischmann e Almeida(1993) 

A metodologia utilizada pelo autor consiste em dois macro-processos: planejamento 

estratégico e a implementação, conforme apresentado na Figura 2.2 a seguir. 
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Figura 2.2 – Modelo de Planejamento Estratégico de Fischmann e Almeida 

Fonte: Fischmann e Almeida(1993, p. 33) 

O primeiro macro-processo consiste em cinco etapas: avaliação da estratégia vigente, 

avaliação do ambiente, estabelecimento do perfil estratégico, quantificação dos objetivos e a 

finalização, resumo do planejamento em um documento. Já no segundo macro-processo a 

empresa verifica os acertos e falhas na execução do planejamento frente aos objetivos 

estipulados, é composto por quatro etapas que são contínuas às etapas do primeiro macro-

processo, são elas: a divulgação do planejamento, a preparação da organização, a integração 

com o plano tático e o acompanhamento ou o controle da implementação.  

Fischmann e Almeida (1993) asseguram a necessidade de alocar a figura do 

coordenador para o estabelecimento do planejamento estratégico, sendo este um catalisador e 

facilitador do processo. 

 

1º Macro-processo: Planejamento Estratégico 

Etapa 1 – Auto-reflexão da empresa é feita por seus dirigentes visa à elaboração de um 

novo plano. É analisada a estratégia adotada pela empresa e sua finalidade, ou seja, sua 

missão. Delimita o trabalho da etapa seguinte de avaliação do ambiente. 

Etapa 2 – Conscientização das ameaças, oportunidades, bem como os pontos fortes e 

fracos para o cumprimento da missão. 

Etapa 3 – Será estabelecido propósito de posicionamento a ser tomada diante do 

exposto no item anterior. 

Etapa 4 – Constituída pelo estudo da viabilidade dos objetivos traçados. 

Etapa 5 – É sistematizado e resumido o planejamento estratégico em um documento, 

para que haja o conhecimento dele em toda a empresa. 
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2º Macro-processo: Implementação 

Etapa 1 – São transmitidos os elementos de decisão da empresa e o que se espera de 

atuação para a eficácia na realização do planejamento. 

Etapa 2 – Consiste em mudanças de estrutura da empresa frente ao desenvolvimento 

dos rumos pelos quais a empresa irá se guiar. Requer treinamento e adaptação por parte dos 

funcionários. 

Etapa 3 – Versa sobre a integração das idéias do planejamento ao orçamento 

empresarial e às decisões operacionais. 

Etapa 4 – Formada pela avaliação e pelo controle no sentido de assegurar o 

cumprimento da estratégia estabelecida. Se isso não acontecer, é alterada a estratégia com o 

objetivo de incluir as alterações do ambiente concorrencial. 

2.4.2 Metodologia de Certo & Peter (1993) 

A administração estratégica consiste em etapas contínuas e cíclicas com função de 

interligar a empresa ao seu ambiente, são elas: analise do ambiente, estabelecimento da 

diretriz operacional, formulação da estratégia, implementação e controle, conforme 

apresentado na Tabela 2.3. 

Tabela 2.3 – Modelo de Planejamento de Certo & Peter 

Etapas Descrição 

1 Análise do Ambiente SWOT (pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades) 

2 Elaboração das diretrizes da empresa: Missão e Visão 

3 Formulação da estratégia 

4 Implementação da estratégia 

5 Avaliação e controle da estratégia 

                                   Fonte: Certo & Peter (1993) 

A seguir faz-se uma análise das etapas: 

Etapa 1 – Formada pela análise dos três ambientes: geral, operacional e interno. 

Estabelece o foco necessário ao planejamento em sua etapa inicial, procedimento esse que 

conduz a uma melhor tomada de decisão da própria empresa pelos dirigentes. Consiste em 

investigar os riscos e as oportunidades presentes e futuras que possam contribuir para a 

eficácia quanto ao alcance dos objetivos. 

Etapa 2 – O estabelecimento das diretrizes consiste em um estudo preliminar do 

ambiente e o estabelecimento da missão, da visão e dos objetivos. 

Etapa 3 – Para a formulação da estratégia são utilizados os dados da análise ambiental, 

ela é elaborada de tal forma que potencialize as chances de êxito dos objetivos. Nesta etapa 
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são formuladas as estratégias organizacionais, de negócio e funcionais. 

Etapa 4 – Os autores sugerem um modelo de cinco estágios para o processo de 

implementação: Delimitar as modificações da estrutura da empresa para a execução do 

planejamento estratégico; Estudar as estruturas: formal e informal da empresa; Análise da 

cultura organizacional, no tocante à motivação de ultrapassar as dificuldades e obstáculos das 

mudanças advindas do planejamento; Selecionar uma abordagem para a execução da 

estratégia e Implementar de fato e avaliar os resultados. 

Etapa 5 – É realizada em três fases: medição do desempenho organizacional, 

comparação do resultado com os objetivos propostos e a tomada de atitude corretiva quanto 

aos desvios dos resultados com a meta outrora estabelecida. 

2.4.3 Metodologia de Oliveira (2004) 

A metodologia proposta por Oliveira (2004) aborda aspectos como a missão e visão da 

empresa e considera importante conhecer o ambiente antes de iniciar a formulação dos 

objetivos, proporcionando maior margem de segurança na definição de objetivos a serem 

alcançados.  

Apresenta quatro etapas para elaboração e implementação do planejamento estratégico, 

são elas: diagnóstico estratégico, missão da organização, instrumentos prescritivos e 

quantitativos, e controle e avaliação, dispostos na Figura 2.3 a seguir. 

 
Figura 2.3 - Modelo de Planejamento estratégico de Oliveira 

Fonte: Oliveira (2004, p.66) 

A implementação de acordo com Oliveira (2004, p.66) “envolve assuntos 

organizacionais, os sistemas de informação, os sistemas de incentivo, a competência 

operacional, o treinamento e a liderança necessária ao desenvolvimento do processo”. A 

seguir tem-se análise da metodologia formulada por Oliveira. 
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Fase I – Diagnóstico Estratégico  

Esta fase, também denominada de auditoria de posição tem por objetivo analisar e 

verificar os ambientes internos e externos. É composta por quatro etapas apresentadas a 

seguir: 

Etapa 1 – Identificação da visão, das expectativas e desejos dos membros da alta 

administração a fim de proporcionar um delineamento do planejamento estratégico a ser 

elaborado. 

Etapa 2 – Análise externa, verifica as ameaças e oportunidades e em seguida elabora-se 

um grupo das melhores oportunidades para a formação de uma carteira estratégica, para que 

se tenha a melhor maneira de lidar com as oportunidades e, assim, potencializar os resultados. 

Etapa 3 – Análise interna, nesta são estudados os pontos fortes, fracos e neutros da 

empresa. Por pontos neutros, o autor conceitua como variáveis não identificadas por critérios 

e nem parâmetros de avaliação em uma organização. É importante considerar na análise 

interna e externa os ativos intangíveis. 

Etapa 4 – Análise dos concorrentes, é uma decomposição da análise externa. Nesta, 

etapa é necessária uma avaliação quanto à qualidade da informação e através dela dos riscos 

que a empresa suporta. 

Fase II – Missão da Empresa 

A missão da empresa e o posicionamento dela são os pontos principais desta fase, cujo 

autor a divide em: 

 Estabelecimento da missão da empresa; 

 Estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais, que correspondem à 

explicitação da atuação da empresa quanto a sua missão; 

 Estabelecimento da postura estratégica, ou seja, a maneira como a empresa se 

posiciona em seu ambiente; 

 Estabelecimento das macro-estratégias e macro-políticas para usufruir de sua 

vantagem competitiva através da melhor interação com o ambiente. 

Fase III – Instrumentos Prescritivos e Qualitativos 

Esta fase repousa sobre a premissa básica de “como fazer para chegar à situação 

almejada” pela empresa. Para tal, são utilizados instrumentos prescritivos na elaboração dos 

objetivos genéricos e funcionais, desafios e metas. Também são estabelecidos as estratégias, 

as políticas, as diretrizes de ação, os projetos, os programas e os planos de ação. 
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Fase IV – Controle e avaliação 

Corresponde ao controle e avaliação das implementações, através de comparação dos 

resultados alcançados com os projetados. Oliveira (2004, p.80) “aconselha que o controle e 

avaliação sejam realizados simultaneamente ao planejamento”. Nesta fase são estipulados os 

instrumentos quantitativos nas projeções econômicas do planejamento, tendo em vista o 

binômio custo e benefício. 

2.4.4 Metodologia de Thompson Jr. & Strickland III (2000) 

A metodologia proposta por Thompson Jr. & Strickland III compreende a elaboração de 

cinco tarefas, dispostas na Figura 2.4. Envolve a elaboração da missão e visão estratégicas, o 

estabelecimento dos objetivos e o aprimoramento das estratégias para produzir os resultados 

esperados. Contudo todas as partes do processo deverão ser analisadas e adequadas às 

mudanças ambientais conforme o necessário. 

 

Figura 2.4 – Modelo de Planejamento estratégico de Thompson Jr. & Strickland III 

Fonte: Thompson Jr. & Strickland III (2000, p.14) 

O processo inter-relacionado de elaboração e implementação das estratégias proposto 

pelos autores em epígrafe é construído das tarefas, a saber: 

 

Tarefa 1 – Desenvolver a missão e visão estratégica 

A visão da empresa é a articulação das aspirações a respeito do futuro da mesma. São os 

limites que a organização delimita em um determinado período de tempo. Esclarece os 
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caminhos, os quais a gerência pretende conduzir os negócios. A missão define e identifica o 

negócio, fornece de modo objetivo a razão de existência da empresa e o que está tentando 

fazer pelos seus clientes. Estes últimos são os propósitos assumidos pela empresa para 

cumprir a missão. 

Tarefa 2 – Estabelecer objetivos a partir da missão e visão estratégica 

O objetivo é um alvo quantificado em relação à determinação do tempo, dos 

responsáveis para sua elaboração. Devem ser consistentes, claros e realistas. 

Tarefa 3 – Elaborar estratégias para atingir os resultados esperados 

A estratégia é a escolha de um caminho para o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos. A avaliação deste processo é feita através do confronto dos ambientes internos 

e externos da empresa. 

Tarefa 4 – Implementar eficazmente as estratégias 

Para que a estratégia seja convertida em ações é necessário o envolvimento de todos da 

empresa no processo da mudança organizacional. Dependerá da habilidade dos responsáveis 

em supervisionar os funcionários para o atendimento dos objetivos, bem como gerenciar os 

processos do negócio. 

Tarefa 5 – Avaliar o desempenho, revisar os desenvolvimentos e iniciar correções 

O controle pode ser definido como uma função do processo administrativo, o qual 

compara e avalia os resultados obtidos com os padrões previamente definidos. Tem por 

finalidade identificar problemas e corrigi-los prontamente. Para assegurar que os resultados 

satisfaçam as metas em todas as etapas anteriores, as alterações e ajustes são feitos nas tarefas 

de acordo com as mudanças nas condições ambientais (internas e externas) nas quais surjam 

oportunidades de melhoria. Os ajustes são normais e necessários no processo estratégico de 

qualquer organização. 

2.5 Gestão de Pequena e Média Empresa (PME) 

As pequenas e médias empresas são importantes para a economia do Brasil. Desde 1996 

o governo elabora programas de apoio ao desenvolvimento das mesmas para aumentar a 

capacidade delas em gerar emprego e renda.  

A análise da estrutura destas organizações, os critérios de definição de PME com base 

no porte das mesmas, e suas características peculiares serão apresentados a seguir. 

2.5.1 Os critérios de definição de PME 

De modo geral, os critérios podem ser qualitativos e quantitativos. Os critérios 

qualitativos estão mais relacionados com o estilo de gestão, o perfil e as atitudes dos 
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dirigentes, oferecendo uma visão da ação gerencial, do próprio funcionamento da empresa de 

acordo com Terrence (2002). Eles exprimem com maior acurácia a taxonomia, pois estão 

mais relacionados quanto ao aspecto gerencial: estilo de gestão, o perfil e as atitudes dos 

dirigentes.  

Para Leone (1999) ajudam a explicar o comportamento social, compreensão baseada em 

fatos para um dado movimento estratégico e mercadológico que visa a alterar o equilíbrio das 

relações sociais.  

Os critérios quantitativos são referentes aos aspectos econômicos e financeiros, que 

podem ser: salários, capital social, número de funcionários, faturamento bruto anual, lucros.  

Segundo Drucker (1981), o parâmetro mais comum é a classificação por meio do 

número de funcionários, pois na medida em que a empresa ganha representatividade no 

mercado, há necessidade de captar funcionários para os novos postos de trabalho, embora esta 

taxonomia não revele o caráter estrutural da empresa. Ao vislumbrar a estrutura ter-se-á a 

capacidade de compreender o comportamento de uma organização, como se pode avaliar na 

Tabela 2.4, a seguir. 

Tabela 2.4 – Classificação das empresas quanto de elementos de sua estrutura administrativa 

Porte da Empresa Representação Características 

Pequena 

 

 

A empresa necessita de uma organização 

gerencial, exige um nível administrativo entre o 

“chefe” e os trabalhadores; 

O dirigente, na maior parte do tempo, acumula 

funções (finanças, compra, venda, contratações) e 

no restante é direcionado à sua função de 

liderança e às tarefas gerenciais 

Média 

 

A dificuldade pela inaptidão na resolução de 

problemas administrativos; 

Cargo de direção exige dedicação em tempo 

integral 

 

 Fonte: Terrence (2002, p. 65) 

Outro critério de classificação diz respeito à jurisdição brasileira, que ao final da década 

do ano de 1980 proporciona iniciativa na abertura e manutenção delas. Dentre as leis, cabe 

mencionar: 

 A implantação do primeiro Estatuto da Microempresa sob a égide da Lei nº 7.256 de 

27 de novembro de 1984 e a inclusão das micro e pequenas empresas na Constituição 

Federal de 1988, que oferecia a garantia de tratamento diferenciado (Artigo 179 do 

Capítulo da Ordem Econômica); 
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 Lei nº 9.317 de 5 de dezembro de 1996, que instituiu o Sistema Integrado de 

Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de 

Pequeno Porte (SIMPLES); 

 Lei nº 9.841 de 5 de outubro de 1999, que designou o Estatuto da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte; 

 Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006, estabelece as normas gerais 

relativas ao tratamento particular favorecido às micro e empresas de pequeno porte, 

atualizada pela Lei Complementar nº 128 em 2008, CAPÍTULO II, Da Definição de 

Microempresa e de Empresa de Pequeno Porte, art. 3º: 

“(...) consideram-se as empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 

sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002, receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e 

quatrocentos  mil reais) por ano”. 

O critério adotado pelo SEBRAE utiliza o número de funcionários empregados, 

conforme a Tabela 2.5 a seguir. 

Tabela 2.5 – Classificação das PME segundo número de empregados 

Porte empresarial Setor econômico Nº funcionários 

Pequeno 
Comércio e Serviço 10 a 49 

Indústria 20 a 99 

Médio 
Comércio e Serviço 50 a 99  

Indústria 100 a 500 

                         Fonte: SEBRAE (2004, p. 3) 

Já a classificação adotada pelo BNDES que considera o aspecto da receita bruta anual, é 

aplicável à indústria, comércio e serviços, disposta pela Carta Circular nº 64/02, de 14 de 

outubro de 2002: 

 Pequenas Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 1.200, inferior ou 

igual a R$ 10.500; 

 Médias Empresas: receita operacional bruta anual superior a R$ 10.500, inferior ou 

igual a R$ 60 milhões de reais. 

Outra classificação assumida no âmbito do MERCOSUL, a Resolução GMC nº 90/93 e 

a de nº 59/98 têm por fim a equiparidade das resoluções políticas, financeiras e alfandegárias 

comuns aos Estados-Partes de PME, conforme demonstra a Tabela 2.6. 

http://www.bndes.gov.br/produtos/download/02cc64.pdf
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Tabela 2.6 – Classificação das PME segundo regras do MERCOSUL 

Porte da Empresa 

 

                            Setor 

Pequena Média 

Indústria Comércio e 

Serviços 

Indústria Comércio e 

Serviços 

Número de Empregados 11 a 40 6 a 30 41 a 200 31 a 80 

Faturamento Anual em Dólares US$ 3,5 milhões US$ 1,5 milhão US$ 20 milhões US$ 7 milhões 

     Fonte: MERCOSUL/GMC/RES nº 90/93 e MERCOSUL/GMC/RES nº 59/98, p.5.  

Cada porte das organizações exige uma especifica estrutura administrativa de acordo 

com suas deficiências peculiares segregadas pelo nicho de produto ou serviço e estágio de 

desenvolvimento no ciclo evolutivo do mercado. Neste porte, as PME não deverão estar 

sujeitas ao controle de outra empresa ou pertencer a um grupo econômico que, em seu 

conjunto erário, supere os valores estabelecidos pelos critérios de classificação. 

Embora a categorização utilizada pelo Ministério do Trabalho, IBGE, SEBRAE, RAIS 

e vários outros entes, seja pelo número de funcionários das empresas, a avaliação do melhor 

critério ainda dependerá da necessidade e do arbitramento do usuário.  Contudo, há normas 

principais que estabelecem a classificação do porte das organizações, são elas: a Resolução 

GMC nº 59/98 do MERCOSUL, o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte 

(Lei 9.841/99) e suas atualizações complementares, Leis nº: 123/2006 e 128/2008. 

2.5.2 As características particulares das PME 

Segundo Terrence e Escrivão Filho (2001), as pequenas e médias empresas, devido às 

suas características peculiares relacionadas ao seu tamanho, estrutura, cultura e limitações de 

recursos, apresentam obstáculos ao planejamento e à formulação de estratégias, cuja principal 

característica é o modo empreendedor de como as PME são administradas. Fato evidenciado 

por Hudson & Smith (2007), que analisou as PME em três perspectivas, a saber: 

Fatores organizacionais – A literatura consagra que as empresas estão estreitamente 

alinhadas com o modelo adhocratico, de estruturas com poucos níveis hierárquicos, flexíveis 

e adaptáveis às mudanças e às necessidades do mercado com um elevado potencial de 

inovação (GUNESEKARAN et al., 2000); 

Fatores competitivos – O autor sugere uma correlação limitada entre a PME e o 

mercado, o que conduz a uma falta de controle da posição competitiva. Contudo, McAdam 

(2000) arroga que estas empresas estão mais perto do cliente, permitindo o desenvolvimento 

de relações políticas mais cordiais. No entanto, esta relação é um atenuante ao perigo de ter 

uma clientela limitada (YUSOF & ASPINWALL, 2002), a qual provoca a falta de poder de 

alavancagem do pagamento de dívidas. Além disso, há evidências que muitas PME tendem a 

confiar exclusivamente no planejamento financeiro como sua principal abordagem de 
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preparação para o futuro (O'REGAN et al., 1998), delimitando a utilização de outros 

indicadores de avaliação global da empresa para com os gestores (COLLIS e JARVIS, 2002) 

Práticas de gestão – Neste ponto, o fator principal é a gestão personalizada  

característica das PME, em que o controle é feito por um indivíduo, normalmente o 

proprietário-gerente ou um diretor. Deste modo, muitas decisões ficam centralizadas e sujeitas 

a uma única avaliação por meio das competências decisórias do proprietário (GONÇALVES e 

KOPROWSKI, 1995).  

 Para Terrence (2002), à medida que a empresa cresce, este tipo de centralização é 

descontinuada pela complexidade das decisões. Assim, os gestores devem focar nos seus 

clientes, no atual nível de dependência com os mesmos e na capacidade estratégica da 

empresa, (RAYMOND & ST-PIERRE, 2005). Esta visão é compartilhada por Stephen et 

al.(2008). Para estes autores, a criação da vantagem competitiva e a transferência de 

benefícios da estratégia às PME é realizada por meio de relacionamentos mais profundos e 

flexíveis entre os clientes, que, muitas vezes, são capazes de exercer domínio sobre o 

desempenho das PME. Neste âmbito, a dependência pode levar à melhoraria nos processos 

organizacionais. 

2.5.3 Importância das PME para a economia brasileira 

A atenção pelas PME se intensifica na medida em que elas apresentam flexibilidade e 

rapidez de adaptação às demandas do mercado. A existência de um grande número das PME 

na economia leva à menor concentração do mercado pelas grandes empresas e contribui para 

a difusão e melhor distribuição da renda.  

No Brasil, o número das pequenas empresas em 2006 era de 311.693, distribuídas em 

125.372 no setor de comércio, 133.056 na prestação de serviços, 42.975 na indústria e 10.290 

na construção, com 7 290 670 de pessoas empregadas (IBGE, 2006) 

Já o número de médias empresas em 2006 era 35.348, distribuído em 8.550 no setor de 

comércio, 15.547 na prestação de serviços, 9.187 na indústria e 2.064 na construção. No ano 

de 2002 as médias empresas englobavam 2.700.103 empregos; em 2006 empregou 2.284.534 

pessoas, uma diminuição de 15,39 % nos postos de trabalho.  

No que concerne a distribuição do pessoal ocupado, segundo a Figura 2.5, as pequenas 

e médias empresas foram responsáveis, em 2006, pela absorção de 45,4% do pessoal 

assalariado e pelo pagamento de 30% dos salários e outras remunerações.  E 51,5% do pessoal 

assalariado e dos salários se concentram na Região Sudeste, em seguida vem a Região Sul 

com 18,1%, e a Região Nordeste com 17,6%. 
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Figura 2.5 – Percentual do pessoal ocupado assalariado brasileiro por porte empresarial 

Fonte: IBGE, Estatística do cadastro central de empresas (2006, p.17) 

Em se tratando de distribuição por categoria empresarial, a distribuição do pessoal 

assalariado em PME corresponde a 45,4% do total nacional e, especificamente, 6,7% estão na 

Região Nordeste. 

Outro indicador corresponde ao salário médio mensal pago pelas empresas, que em 

2006 era de 3,6 salários mínimos médios, ou R$ 1.208,64. 

O salário pago pelas pequenas empresas representava 2,4 salários mínimos médios. 

Sendo que estava na Região Nordeste o menor salário mensal pago pelas PME, 1,7 salários 

mínimos médios, que representam uma taxa de 29,2% inferior à média salarial nacional com 

relação ao porte empresarial. 

 Com relação ao nível de exportação, micro, pequenas e médias empresas correspondem 

a 74% das organizações exportadoras brasileiras, embora o volume total de recursos 

exportados seja de 1,4%, conforme dados de 2006 da Secretaria de Comércio Exterior 

(SECEX, 2002). 

Outra estimativa importante a ser analisada é o índice de mortalidade das empresas. 

Através dele tem-se o custo social advindo do encerramento da atividade econômica, em 

termos de dispensa de mão-de-obra, perda de poupança e distribuição de renda, acarretando 

impactos significativos nos indicadores sócio econômicos.  

No ano de 2005, o índice de mortalidade dos empreendimentos brasileiros foi de 22% 

das empresas com até dois anos de funcionamento. Se consideradas as empresas com até 04 

anos de existência, os índices sobem para 59,9% (SEBRAE, 2007), um total de 772.679 de 
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empresas extintas, no qual 2,4 milhões de pessoas perderam as suas ocupações, conforme a 

Tabela 2.7.  

Tabela 2.7 – Taxas de sobrevivência e mortalidade das empresas por regiões do Brasil 

Regiões/ Ano Status 2003 2004 2005 

Norte 
Ativas 72,2% 71,6% 70,1% 

Extintas 27,8% 28,4% 29,9% 

Nordeste 
Ativas 61,4% 71,0% 81,1% 

Extintas 38,6% 29,0% 18,9% 

Centro-Oeste 
Ativas 62,5% 65,4% 78,4% 

Extintas 37,5% 34,6% 21,6% 

Sudeste 
Ativas 60,9% 71,9% 83,9% 

Extintas 39,1% 28,1% 16,1% 

Sul 
Ativas 63,7% 63,4% 76,1% 

Extintas 36,3% 36,6% 23,9% 

                                             Fonte: SEBRAE (2007, p.15) 

Os motivos para o insucesso dos empreendimentos estão relatados na Tabela 2.8. 

Tabela 2.8 – Causa de mortalidade das empresas 

Categorias Dificuldades Ocorrência (%) 

 

Falhas gerenciais 

Falta de Capital de giro 42% 

Problemas financeiros 21% 

Ponto/ local inadequado 8% 

Falta de conhecimento gerencial 7% 

Questões 

mercadológicas 

Falta de clientes 25% 

Inadimplência  16% 

Recessão econômica 14% 

Questões legais e de 

políticas públicas 

Falta de crédito bancário 14% 

Problemas com a fiscalização 6% 

Carga tributária 1% 

              Fonte: SEBRAE (2007, p.39) 

Entretanto, os empresários estão mais qualificados, 30% deles tinham escolaridade em 

ensino superior completo em 2005, e 49% cursaram e não completaram a graduação. Segundo 

a classificação por gênero, 64% são homens com idade média de 37,97 anos, nos quais as 

principais motivações que levaram à abertura do negócio foram: desejo de ter o próprio 

negócio (60%) e identificação de oportunidade de negócio (43%). 51% dos empresários 

alegaram incorporar conhecimento através da experiência nas próprias empresas privadas. 

  Eles apresentam-se mais bem preparados para enfrentar desafios do mercado, quando 

se observa que o percentual de empresários que identificou uma oportunidade de negócio 

cresceu de 15% no triênio 2000/2002 para expressivos 43% em 2005.  
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O fator mais significativo a ser destacado é o baixo percentual (8%) atribuído pelos 

empresários ao processo de tomada de decisão.  As três áreas de conhecimento consideradas 

mais importantes para os empresários são: planejamento (71%), organização empresarial 

(54%) e marketing e propaganda (47%), cujos fatores estão dispostos na Tabela 2.9.  

Tabela 2.9 – Descrição das áreas de conhecimento dos gestores do Brasil 

Áreas de conhecimento 2003 2004 2005 

Planejamento 70% 73% 71% 

Organização empresarial 55% 57% 54% 

Marketing e propaganda 46% 49% 47% 

Vendas 40% 45% 45% 

Gestão de recursos humanos 35% 36% 38% 

Análise financeira 31% 35% 36% 

Economia  15% 16% 16% 

Informática 12% 12% 12% 

Processo decisório 6% 8% 8% 

                                    Fonte: SEBRAE (2007, p.37)  

 Estes dados revestem a necessidade de compreender a empresa e adaptá-la às 

intempéries do mercado para a promoção da vantagem estratégica. 

2.6 Planejamento Estratégico na PME 

Segundo Almeida (2001) o processo de planejamento estratégico aplicado nas pequenas 

empresas deve ser simplificado, pois o pequeno empresário não dispõe de tempo e recursos 

para realizar um plano estratégico mais denso, e muitas vezes, não tem a adequada formação 

para realizar as tarefas mais complexas do processo, sendo necessário criar um 

comprometimento com sua equipe. Neste sentido, Frese et al. (2000) analisou a relação entre 

a capacidade gerencial dos gestores e a implantação da estratégia nas PME e foram 

identificadas cinco abordagens estratégicas: 

 Planejamento completo – os gestores elaboram ativamente o planejamento estratégico; 

 Ponto crítico do planejamento – no qual os gestores elaboram uma estratégia de cada 

vez, priorizando os problemas de acordo com o grau de dificuldade; 

 Oportunidade Estratégica – os gestores priorizam as estratégias por meio das 

oportunidades; 

 Estratégia Reativa – na qual os gestores apenas reagem às exigências atuais;  

 Rotina – neste tipo, os gestores apenas solucionam os problemas habituais sem a 

elaboração das estratégias. 

Característica retificada por Prahalad e Ramaswamy (2004), afirmam que as 

metodologias de planejamento tendem a ser sofisticadas para as necessidades da pequena 
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empresa e, as PME tendem a incorporar o planejamento estratégico de acordo com sua 

necessidade organizacional para a melhor alocação de recursos.  

Uma característica fundamental é que muitas PME têm poucos dirigentes e, por esta 

razão, há certa dificuldade em alinhar o planejamento estratégico (GRAY & MABEY, 2005). 

Assim, a gestão destas empresas torna-se essencialmente um processo adaptativo, 

manipulando uma quantidade limitada de recursos, a fim de obter o máximo de vantagens 

imediatas e de curto prazo, de acordo com Jennings & Beaver (1997). 

2.7 Conclusões do Capítulo 

A formulação do planejamento estratégico é ferramenta importante para a melhoria da 

competitividade, ela proporciona um aumento na produtividade e qualidade, ao mesmo tempo 

em que as análises desenvolvidas possibilitam novos negócios às empresas (QUEZADA et 

al., 1999).  

A escolha da metodologia de planejamento estratégico requer um estudo dos principais 

fatores, como o tamanho e a estrutura organizacional, a diversidade de operações, a filosofia e 

o estilo de gestão. Em geral, estas apresentam cinco etapas: análise das forças ambientais, 

elaboração da missão e da visão, dos objetivos e das estratégias, sistematização dos recursos e 

requisitos necessários à implementação e o gerenciamento e controle do planejamento.  

Contudo, os instrumentos atuais de planejamento estratégico não correspondem às 

necessidades específicas das PME, nas quais, os limitados recursos inibem a sua correta 

implementação, Savoiz e Blum (2002). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo, pretende-se analisar os processos de inovação tecnológica, bem como a 

elaboração do planejamento estratégico nas PME de tecnologia de ponta. Para tal, serão 

estudados os aspectos relacionados à capacidade dessas organizações em gerir seu potencial 

de inovação.  

3.1 Definições da pequena e média empresa de alta tecnologia  

A primeira ocorrência da expressão "alta tecnologia" está datada no ano de 1957, na 

Europa, em uma referência à energia atômica.  

Em Abril de 1969, Robert Metz utilizava o conceito de alta tecnologia com outra 

conotação em uma coluna financeira de monitoração da quantidade de patentes fornecidas 

(METZ, 1969). Deste modo, o termo se consolidou como alusão restrita à inovação. 

As empresas de alta tecnologia segundo Marcovitch et al. (1986, p. 4): 

“são entes criados para fabricar produtos ou serviços que utilizam alto teor 

tecnológico, dispondo de competência rara ou exclusiva em termos de 

produtos ou processos, viáveis comercialmente e que incorporam grau 

elevado de conhecimento científico”. 

Em outra abordagem Balkin et al. (2000) sugerem  que as empresas de tecnologia de 

ponta são aquelas que investem mais de 5% de seu faturamento em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D), com altos níveis de criatividade e inovação (O’REGAN et al., 

2008). Estas organizações são classificadas como Kibs (Knowledge Intensive Business 

Services), ou seja, serviços empresariais que compreendem uso intensivo do conhecimento 

(KUBOTA, 2006). 

Elas são qualificadas, de acordo com os autores Fonseca e Kruglianskas (2002), pela 

mão de obra altamente especializada, a adoção sistemática de inovação tecnológica em 

produto e em processo. Características complementadas por Laforet & Tann (2006), a saber: 

flexibilidade, curtas linhas de comunicação, relações estreitas com os clientes, motivação dos 

gestores e da força de trabalho, menos burocracia, pouca filtragem das propostas, forte 

interesse no desenvolvimento de produtos e de mudança tecnológica, desenvolvimento de co-

operações e parcerias semelhantes ao conceito de rede. 

Outro aspecto importante ressaltado por Valerio Netto (2006) é a intensidade de 

conhecimento agregado no produto ou serviço com base tecnológica, que deve estar 

intimamente ligado à condição de adequação e aplicabilidade da inovação no mercado. Para 
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Kaplan & Norton (2004, p. 139) “sem inovação, a proposição de valor da empresa pode ser 

imitada, resultando em competição baseada pelas commodities dos produtos”. Sobressai-se o 

papel da gestão do conhecimento dos recursos humanos como principal fonte ao 

desenvolvimento das empresas de tecnologia de ponta em prol da vantagem competitiva. 

O princípio utilizado na taxonomia da tecnologia é baseado no emprego de 

conhecimentos científicos de design, processos e sistemas, bem como pelo investimento em 

P&D.  

Deste modo, a Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento 

(OCDE) classifica a indústria em setores, segundo sua intensidade tecnológica, nos quais os 

dados de gastos em pesquisa e desenvolvimento são os elementos de base para a 

categorização, conforme a Tabela 3.1, a seguir. 

Tabela 3.1 – Classificação OCDE de setores de acordo com a intensidade tecnológica 

Intensidade 

Tecnológica 
Setores que compõem o nível de intensidade tecnológica 

Alta 
Aeroespacial, farmacêutico, informática, eletrônica e telecomunicações 

e instrumentos. 

Média/Alta 

Material elétrico; veículos automotores, química (excluído o setor 

farmacêutico), ferroviário e de equipamentos de transporte, máquinas e 

equipamentos. 

Média/Baixa 

Construção naval, borracha e produtos plásticos, produtos refinados de 

petróleo e de combustíveis nucleares; outros produtos não metálicos, 

metalurgia básica e produtos metálicos. 

Baixa 
Reciclagem, madeira, papel e celulose, editorial e gráfica, alimentos, 

bebidas e fumo, têxtil e de confecção, couro e calçados. 

Fonte: Adaptado OCDE (2000) 

No Brasil, o Índice Brasil de Inovação (IBI) é uma classificação da tecnologia apoiado 

pelos indicadores dos institutos IBGE e PINTEC. 

As categorias equidistam de acordo com a intensidade de P&D, conforme a 

identificação de similaridades de comportamento tecnológico entre as indústrias. Elas foram 

agregadas em quatro grandes grupos, sendo 22 divisões industriais conforme a Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), dispostos na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 – Classificação CNAE de setores de acordo com a intensidade de P&D 

Grupos Setoriais Descrição 

 

 

Grupo 1 

Eletrônica e telecomunicações; 

Material de escritório e equipamentos de informática; 

Veículos, reboques e carrocerias; 

Instrumentação e automação industrial; 

Outros equipamentos de transporte. 

 

 

Grupo 2 

Máquinas e equipamentos; 

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos; 

Refino de petróleo e álcool; 

Produtos químicos; 

Produtos do fumo. 

 

 

Grupo 3 

Artigos de borracha e plástico; 

Confecção de artigos do vestuário e acessórios; 

Móveis e indústrias diversas; 

Metalurgia básica; 

Produtos de metal. 

 

 

 

Grupo 4 

Celulose, papel e produtos de papel 

Produtos de minerais não-metálicos; 

Produtos têxteis; 

Couro e calçados; 

Produtos de madeira; 

Produtos alimentícios e bebidas; 

Edição, impressão e reprodução de gravações. 

                    Fonte: Índice Brasil de Inovação (2003) 

A convergência das classificações se deve aos investimentos em inovação, estes, 

segundo Mansury & Love (2008), garantem maior probabilidade de um impacto positivo da 

inovação na organização, sobretudo na geração de empregos. 

3.2 A análise empresarial das PMET  

A inovação é fruto do processo de avaliação do ambiente interno e externo e da escolha 

das melhores ações a serem desenvolvidas.  

De acordo com Sbragia et al. (1995) a necessidade da empresa desenvolver uma sólida 

estratégia tecnológica, deve incluir um confronto entre oportunidades, desafios entre os 

recursos (técnicos, humanos e econômicos). Campos & Barbieri (2002) consideram que a 

fusão de idéias se transforma em inovação quando passam a atender aspectos mercadológicos 

(preço, timing, sustentação comercial), financeiros (fluxo e recursos suficientes) e 

desenvolvimento do produto. A partir da Tabela 3.3 podem-se inferir os mecanismos de 

vantagens estratégicas pela adoção das inovações. 
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Tabela 3.3 – Mecanismos de vantagem estratégica proporcionadas pela inovação  

Mecanismo Vantagem Estratégica 

Novidade no produto Oferecer algo novo. 

Novidade no processo Ter características de ser mais rápido, menor custo, mais customizado. 

Complexidade Disponibilizar o que os concorrentes têm em dificuldade de dominar. 

Fatores competitivos Adição ou extensão das vantagens ganhadoras de pedido, exemplo: 

qualidade, preço. 

Timing Vantagem de ser o primeiro a implementar e avançar a inovação; 

Vantagem dos rápidos seguidores. 

Projeto consistente Base de outras variantes e gerações que possam sustentar um incremento 

tecnológico. 

Redefinição de regras Elaborar inovações em produto ou serviço que torne obsoleto os 

validados no mercado. 

Redefinição das partes Construir redes e infra-estrutura mais eficazes; Subcontratar e coordenar 

uma empresa tecnológica. 

       Fonte: Adaptado Tidd (2000) 

Contudo, a adoção das inovações impacta sobre a cultura da empresa, o que implica o 

grau de aceitação ou de resistência dos indivíduos e da organização à mudança e à 

implementação da inovação.  

Todos estes fatores trazem impactos à empresa adotante, conforme exemplificado na 

Figura 3.1, a qual apresenta os aspectos mais importantes da inovação quanto ao setor de 

informática e P&D da economia brasileira. 
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Figura 3.1 – Impacto da inovação no setor de informática no Brasil 

Fonte: Adaptado, IBGE / Pesquisa de Inovação Tecnológica (2005, p.54) 

Já o desempenho dos produtos inovativos pode ser avaliado pela quantidade de produtos 

e processos tecnologicamente modificados e pela parcela do faturamento para a 

comercialização dos mesmos (SOBEET, 2000). Estes detêm o poder de promover a 

excelência empresarial e, consequentemente, a sustentação da vantagem competitiva das 

PMET (RIEG e ALVES FILHO, 2007). 

Segundo o IBGE, entre os anos de 2003 a 2005 as empresas de serviços de alta 

intensidade tecnológica apresentaram taxas de inovação superiores às da indústria. Por isto, 

são consideradas difusoras dos progressos tecnológicos e realizam incremento de novas 

tecnologias com o intuito de ampliar o mercado e sua competitividade, investindo entre 0,96% 

a 2,72% de seu faturamento em P&D. 

Entretanto, devido às peculiaridades das PMET, há obstáculos à inovação, a saber: as 

dificuldades na aquisição de patentes e transferência de tecnologia, o contexto institucional 

Abertura de novos mercados

Regulamentação às leis do mercado interno

Ampliação da gama de produtos

Aumento de flexibilidade da produção

Aumento da capacidade produtiva

Ampliação da participação do mercado

Manutenção da participação do mercado

Melhoria da qualidade do produto

39,3%

17,0%
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61,2%

72,4%

74,7%

56,1%

53,7%

80,5%

80,5%

80,5%
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92,2%

P&D Informática
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nacional que não promove o avanço científico das aplicações tecnológicas, a falta de 

investimentos públicos e privados, e os incentivos inadequados para a inovação (HARBI et 

al., 2009). 

Outro elemento crítico é a capacidade humana e organizacional de absorção de novos 

conhecimentos e a difusão de novas tecnologias (BASTOS, 2006, p. 83). Um complexo 

campo, no qual o próprio processo inovativo conduz a políticas e comportamentos, nem 

sempre eficazes (MASSA & TESTA, 2008). 

3.2.1 Análise do planejamento estratégico das PMET  

A gestão da inovação requer prazos e recursos bem definidos. Uma das formas de se 

utilizar a tecnologia está na convergência do trabalho das atividades produtivas em três 

fatores: tecnológicos, mercadológicos e organizacionais (Audy et al., 1999), como 

apresentado na Figura 3.2 a seguir.  

Cada um destes fatores representa um pilar na elaboração do planejamento estratégico 

das PMET; os fatores organizacionais correspondem ao grau de relacionamento do perfil da 

empresa em detrimento das mutações da demanda; os fatores mercadológicos são os 

elementos do ambiente externo à empresa que influenciam na competição da mesma; já os 

fatores tecnológicos são a possibilidade de ocorrência de mudanças tecnológicas e o impacto 

da implementação delas no mercado. 

 

Figura 3.2 – Os tipos de pressões e mudanças ambientais na gestão da informação 

Fonte: Audy et al. (1999) 
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Neste contexto, a capacidade da empresa é vista como a sinergia do capital humano 

para o desenvolvimento da inovação, sendo este fator crucial para as PMET (MOHNEN e 

ROLLER, 2005). 

Jin & Zedtwitz (2008) definem a gestão tecnológica como a capacidade de fazer um 

bom aproveitamento dos conhecimentos técnicos e habilidades, não apenas em um esforço 

para melhorar e desenvolver produtos e processos, mas também para melhorar as tecnologias 

existentes, gerar e disseminar novos conhecimentos do mercado (CETINDAMAR et al., 

2009). 

Assim as organizações devem ser capazes de traduzir processos de aprendizagem em 

competências gerenciais, Hamel e Prahalad (1993).  Transformando a gestão do conhecimento 

em iniciativas à inovação para o maior desempenho empresarial (RUIZ-MERCADER et al., 

2006). 

Para isto, o planejamento estratégico dependerá da capacidade das PMET de suportar os 

riscos da inovação e de planejar e gerir estrategicamente o futuro (SALAVOU et al., 2004). 

Estes autores verificaram nas características das pequenas e médias empresas de tecnologia de 

ponta os principais vetores estratégicos para a competição. 

Contudo, para a efetiva gestão é fundamental que seja feita a análise dos custos e dos 

benefícios mensuráveis e não-mensuráveis, dos resultados esperados, da realidade econômica, 

financeira e político-social da empresa.  

É também importante observar os fatores relacionados aos recursos humanos, tais 

como: necessidade de treinamento; falta de suporte técnico e de políticas motivacionais, a 

resistência cultural à mudança; uma coordenação mais eficaz quanto à utilização e a 

manutenção dos sistemas de informação, bem como a disponibilidade da informação dentro 

da empresa. 

Para Johannessen et al. (2001) a má gestão da tecnologia é a ausência da relação entre o 

conhecimento tácito e tecnológico, o que ocasiona a incorreta utilização dos recursos 

disponíveis para a empresa. Deste modo, uma análise cuidadosa das informações deve ser 

feita e disponibilizada pelos gestores das PME de tecnologia para preparar as pessoas para a 

implementação de idéias criativas e inovadoras (DOU et al., 1999).  

Kassicieh et al. (2002) afirmam que, para aproveitar uma vantagem competitiva, os 

gestores necessitam, ainda, de um mecanismo de previsão para alinhar a tecnologia às 

necessidades do cliente. 
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3.2.2 Metodologia de desenvolvimento ágil 

A palavra agilidade deve-se ser entendida como a habilidade de criar e responder às 

mudanças do projeto, do mercado e da demanda, buscando a operacionalização, mais enxuta, 

de produtos condizentes com as necessidades do cliente, bem como, pela eficiência da 

empresa de informática para a obtenção de lucro (Highsmith, 2004). Neste sentido esta 

técnica permite incrementar a satisfação do cliente produzindo software com maior qualidade 

e acelerando o tempo de desenvolvimento (Anderson, 2003). Existem várias abordagens da 

metodologia ágil como: Programação extrema ou XP (1996), Metodologia de 

Desenvolvimento de Sistemas Dinâmico (1995), Scrum (1993). Sendo esta última a 

metodologia mais utilizada pelas empresas de software e mais influente da literatura sobre 

este tema. 

Estas têm o objetivo de diminuir o risco na elaboração e implementação dos produtos e 

serviços (software) das empresas de informática. Enfatiza a disponibilidade das informações 

através da comunicação em tempo real em ciclos iterativos, na qual o trabalho é visto como 

uma medida primária de progresso, como definido no Manifesto para Desenvolvimento Ágil 

(Beck, 2006). Outros princípios valorados pelas metodologias são:  

 Garantir a satisfação do consumidor entregando rapidamente e continuamente (semanas, ao 

invés de meses softwares funcionais; 

 Softwares funcionais são a principal medida de progresso do projeto; 

 Rápida adaptação às mudanças, estas devem fazer parte do escopo do projeto assim que 

houver necessidade; 

 Cooperação constante entre pessoas que entendem do 'negócio' e desenvolvedores; 

 Projetos surgem através de indivíduos motivados, e que deve existir uma relação de 

confiança. 

Neste sentido, para incorporar esta metodologia, as pequenas e médias empresas de 

informática necessitam dos fatores relatados por Cohen et al. (2004):   

 A cultura da organização deve apoiar a negociação e ter um ambiente que facilite a rápida 

comunicação entre os membros; 

 As pessoas devem ser competentes e confiantes; 

 A organização deve confiar e apoiar as decisões que os desenvolvedores do software 

tomam. 
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3.3 O setor PMET de Consultoria de Informática no Brasil 

O universo de pequenas e médias empresas na indústria somava 84,3 mil entes jurídicos 

em 2003, e passou a abranger 91 mil empresas em 2005. Apenas a atividade de informática 

totalizou 38.509 pequenas e 814 médias empresas, empregou 137.675 pessoas, o que 

representa 41,8% de indivíduos trabalhando nas pequenas, e 12,7% de indivíduos trabalhando 

em médias empresas neste segmento de informática no Brasil, conforme dados apresentados 

na Tabela 3.4. 

Tabela 3.4 – Número de empresas, pessoal ocupado, receita líquida e massa salarial em serviços segundo 

atividade e porte da empresa no Brasil 

Fonte: Adaptado do IBGE, Pesquisa Anual de Serviço (2006, p. 88 a 91) 

As PME possuem taxa de inovação de 28,9% em pequena empresa e 68,3% nas médias 

organizações, dentre os setores com as mais elevadas taxas de inovação, destacam-se: 

Pesquisa e desenvolvimento (97,6%); Consultoria de informática (77,9%); Outras atividades e 

serviços relacionados de informática (49,6%); Telecomunicações (45,9%).  

Com relação à implementação de uma inovação, do total das empresas de informática, 

3,8 mil das 852.509 organizações desenvolveram um produto ou um processo 

tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado, ou seja, 16,5% eram pequenas, e 

50,25% eram médias empresas. A Figura 3.3 apresenta as percentagens do tipo de inovação 

em cada porte empresarial. 

 

Atividade 
Porte da 

Empresa 

Nº de Empresas Pessoal ocupado Receita líquida Massa Salarial 

Abs. % Abs. % 
Abs. 

(R$ 1.000) 
% 

Abs. 
(R$ 1.000) 

% 

Informática 
Pequena 38.509 97,5 105.576 41,8 3.172 15,8 298 7,8 

Média 814 2,1 32.099 12,7 3.353 16,7 639 16,7 
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 Figura 3.3 – Participação percentual das empresas que implantaram inovações entre 2003-2005 

Fonte: Adaptado, IBGE/ Pesquisa de Inovação Tecnológica (2005, p.37) 

O dispêndio em atividades internas de P&D é feito de modo contínuo, como exposto na 

Tabela 3.5. Nele, as próprias empresas treinam seus empregados e preferem fazê-lo no 

próprio estabelecimento. O percentual de funcionários treinados ampliou-se de 49,4%, em 

1999, para 66,7%, em 2003. 

Tabela 3.5 – Distribuição das empresas que fizeram P&D e seus dispêndios realizados conforme a natureza da 

atividade da indústria e serviço no período 2003-2005 

Atividades da 

indústria e serviços 

Atividade de P&D (%) 

Contínuas Ocasionais 

Empresa Dispêndios Empresa Dispêndios 

Indústria 54,9 93,8 45,1 6,2 

Telecomunicações 77,1 98,6 22,9 1,4 

Informática 74,5 86,8 25,5 13,2 

Fonte: IBGE, Pesquisa de Inovação Tecnológica (2005, p.46) 

Outra análise importante foi relatada pela Associação Brasileira de Empresas de 

Software (ABDES, 2008). Segundo pesquisa dessa entidade, o mercado brasileiro de 

tecnologia da informação é composto por 7.937 empresas sendo 94% delas classificadas como 

micro e pequenas empresas, dedicadas ao desenvolvimento, produção e distribuição de 

software e de prestação de serviços. Em 2007, estas empresas ocuparam a 12ª posição no 

mercado mundial em receita bruta, aproximadamente 11,12 bilhões de dólares, equivalente a 

28,9%

4,6% 8,21%
3,84%

13,27%

68,3%

10,86% 19,4%

2,58%

31,35%

Pequena Média
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0,86% do PIB brasileiro de 2007. Deste total, foram movimentados 4,19 bilhões apenas no 

setor de software, o que abrange 1,6% do mercado mundial. 

3.3.1 Caracterização ambiental das PMET de Consultoria de Informática em 
Pernambuco  

O segmento de Consultoria de Informática vem se consolidando como um dos setores 

mais dinâmicos para a economia do Estado de Pernambuco, que tem um PIB de R$ 55.505 

milhões no ano de 2006, e na atividade de serviços de informação, o que representa uma 

concentração de 28% da receita bruta de serviços, como apresenta a Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Atividade de informática de Pernambuco 

Estado / Tipo de 

atividade 

Número de 

empresas 

Pessoal ocupado 

em 31.12.06 

Salários, retiradas e outras 

remunerações (R$1.000) 

Receita bruta de 

serviços (R$1.000) 

Pernambuco 19.556 236.310 2.152.465 10.939.415 

Serviços de 

informação 

1.215 10.947 240.763 3.073.563 

Fonte: IBGE (2006) 

A atividade de consultoria de informática apresentou um crescimento de 6,8% de postos 

de trabalho no ano de 2005, em relação ao ano de 2004, e um crescimento de 15,3% no 

faturamento total real, nesse mesmo período comparativo. No ano de 2005, em média, eram 

previstos investimentos na ordem de 42,1% em Recursos humanos (CONDEPE/ITIC – PE, 

2007).  

Os clientes eram bastante diversificados, contudo a classe de destaque são as empresas 

privadas nacionais (49,9%), os governos estaduais (23,8%) e as empresas privadas 

internacionais / multinacionais (12,5%), pesquisa CONDEPE/ITIC – PE (2007). 

Os entraves para o desenvolvimento do setor estão relatados na mesma pesquisa, e são: 

Incidência de impostos (36,1%), Precariedade na estrutura de distribuição e de marketing 

(18,8%), Capital de giro (18,7%) e Cenário econômico nacional (9,8%). 

3.4 Conclusões do Capítulo 

A relação entre inovação e o tamanho da empresa é importante, por meio dela se 

estabelece o estilo da gestão, o poder de investimento em pesquisa e desenvolvimento, bem 

como a elaboração da estratégia empresarial para alcançar a vantagem competitiva.  

Esta questão é enfrentada pelas PME de alta tecnologia, e refere-se a como estas podem 

promover a inovação através de mecanismos de eficácia organizacional (McEvily et al., 

2004). Dessa forma, a revolução tecnológica irá significar a oportunidade de sobrevivência, 
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crescimento e transformação das organizações que são pequenas e médias empresas 

(BARBIERI e ÁLVAREZ, 2003) 

Para que as condições favoráveis se constituam nas PMET é preciso escolher a postura 

a ser desempenhada perante o mercado como reativa ou proativa às mudanças e à inovação. A 

escolha deve ser assumida estrategicamente, de modo a buscar lucratividade, vantagem 

competitiva e sustentabilidade no setor de TI em Pernambuco. Isso implica a reorganização da 

capacidade produtiva através do planejamento estratégico. 



Capítulo 4                                                                                                                                 Metodologia 

 40 

4. Metodologia 

A ciência tem como objetivo fundamental a proximidade à veracidade dos fatos, e para 

que o conhecimento seja considerado científico, torna-se necessário determinar o método que 

possibilitou chegar a ele.  

O método científico é um “conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados 

para se atingir o conhecimento” (GIL, 1999, p. 29).  

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada neste trabalho, esta é composta por uma 

busca em dados secundários, através da fundamentação teórica e da revisão bibliográfica, 

apresentadas anteriormente, bem como coleta e análise de dados primários nas pequenas e 

médias empresas de consultoria de informática selecionadas no setor de alta tecnologia em 

Pernambuco. 

4.1. Caracterização do estudo 

O presente trabalho pode ser caracterizado como exploratório e descritivo para o 

alcance dos objetivos gerais e específicos propostos.  

A pesquisa exploratória realiza descrições precisas da situação e procura descobrir as 

relações existentes entre os elementos da pesquisa (CERVO et al., 2007). Segundo os mesmos 

autores, a pesquisa descritiva procura observar os fenômenos, ou os fatos, sem manipulá-los.  

4.2. Abordagem e Procedimentos técnicos 

O trâmite desta pesquisa repousa sob o modelo de Yin (2001), na qual fragmenta a 

mesma em quatro passos seqüenciados logicamente, que são: preparação, definição, 

realização preliminar e finalização da pesquisa (Figura 4.1). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Estruturação da pesquisa 

Fonte: Adaptado de Yin (2001) 
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 A primeira fase foi composta pelas pesquisas bibliográfica e de campo, caracterizadas 

pelo levantamento de dados de caráter exploratório em material disponível sobre o tema. Em 

seguida, foi feito um estudo de caso com a aplicação de questionários com roteiro semi-

estruturado nas entrevistas com os gestores das PMET. Este permitiu o arbítrio do 

pesquisador na complementação dos dados. 

A pesquisa optou por uma amostragem não probabilística, uma vez que não foi 

calculado o tamanho da amostra em relação à população descrita na Tabela 3.6. Deste modo o 

problema foi abordado de modo qualitativo, com uma amostra de oito empresas, que foram 

escolhidas pelo critério de acessibilidade.  

Os dados específicos foram coletados através do contato direto com os envolvidos com 

o fenômeno investigado.   

A última etapa do trabalho compreendeu o confronto entre os dados obtidos nas fontes 

específicas, para a construção do cenário de utilização do planejamento em empresas de alta 

tecnologia em Pernambuco. 

4.3. Instrumentos para a coleta de dados 

A coleta de dados secundários foi realizada em sites da internet focados em PME e 

PMET, livros, periódicos, dissertações e teses; e a primária foi realizada com os gestores das 

empresas de alta tecnologia por meio de entrevistas com questionários semi-estruturados. 

4.3.1. População e amostra 

O estudo foi realizado através da escolha das empresas de informática, cuja população 

está apresentada na Tabela 3.6, que se deu por meio da acessibilidade aos gestores das 

mesmas. Também foi observado o grau de relevância quanto à implementação de tecnologias 

de vanguarda para o desenvolvimento dos produtos e processos, pelas empresas selecionadas 

no setor de tecnologia de ponta em Pernambuco.  

4.3.2. Entrevistas 

A entrevista é uma ferramenta de coleta de dados que possibilita a exploração mais 

aprofundada do tema abordado, assim, compreende a necessidade de obter dados que não 

podem ser encontrados em registros e fontes documentais. A entrevista possibilita registrar o 

comportamento organizacional das empresas entrevistadas (CERVO et al., 2007) por se 

constituírem de natureza aberta não estruturada. 

Para Marconi & Lakatos (2000), a entrevista tem como vantagem a possibilidade de ser 

aplicada a todos os elementos da população pesquisada com maior flexibilidade na obtenção 
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dos dados e na possibilidade de avaliar atitudes e condutas. Yin (2001) analisa que esta 

observação possui a vantagem de tratar de um acontecimento em tempo real e no contexto do 

evento, mas que possui as desvantagens de consumir muito tempo para sua realização, poder 

modificar a forma como o acontecimento normalmente é realizado, demandar maiores 

recursos financeiros em face do maior tempo necessário para sua realização, e se ter maior 

número de pessoas envolvidas.   

4.3.3. Questionários 

Em geral, “a palavra questionário refere-se a um meio de obter respostas às questões 

por uma fórmula que o próprio informante preenche” (CERVO et al., 2007, p. 51). Ele 

contém um conjunto de questões dispostas racionalmente e relacionadas a um problema 

central. Construir questionários não é, contudo, uma tarefa fácil. Faz-se necessário estabelecer 

com critério as questões de modo que facilite o entendimento e a veracidade das respostas. 

O questionário organizado neste trabalho foi estruturado a partir do referencial teórico e 

do referencial prático da autora, o instrumento contém perguntas fechadas que delimitam as 

respostas em torno de uma indagação e perguntas abertas nas quais possibilitam a análise 

mais profunda a respeito de um questionamento. 

4.3.3.1. Organização do Questionário 

O propósito do questionário na sua primeira parte foi de identificar o perfil dos gestores 

das empresas contidas na amostra, em seguida, na segunda parte do questionário, coletar as 

opiniões dos mesmos para traçar um diagnóstico necessário à estruturação de um modelo de 

planejamento adaptado às PMET.  

Assim as perguntas foram confrontadas com os objetivos da pesquisa e delimitadas 

pelos universos do referencial teórico e da revisão bibliográfica, como se pode analisar na 

Tabela 4.1, a seguir. 
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Tabela 4.1 – Questões versus objetivos da pesquisa 

Partes do 

questionário 

Numeração 

das questões 
Objetivos das questões 

Parte do referencial e 

revisão bibliográfica 

utilizado na elaboração da 

questão 

Informações sobre 

o respondente 

(Parte A) 

1, 2, 3, 4, 5, 7 

e 8 
Identificar o perfil do entrevistado 

Na seção 2.5, o subitem: 

2.5.3 

Informações sobre 

a empresa 

(Parte A) 

6 e 9 Identificar a empresa 
Na seção 2.5, os subitens: 

2.5.1 e 2.5.2 

Informações sobre 

a utilização do 

planejamento 

estratégico 

(Parte B) 

1 
Identificar a utilização do 

planejamento estratégico 

Seção 2.4 e 2.6 e o subitem 

2.3.1 

2 e 3 

Analisar a importância e as 

características que influenciam a 

elaboração do planejamento 

Seção 2.4 e 2.6 mais os 

subitens: 2.3.1 e 2.5.2 

4, 5, 8, 9, 10 

11 e 12 

Estudar as características de 

desenvolvimento do Planejamento 

Estratégico realizadas pelas PMET 

Seções: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 

e 3.2 

6 e 7 

Analisar a necessidade da técnica e 

a percepção dos gestores através 

dos resultados advindos do 

Planejamento 

Seções: 2.1, 2.2, 2.6 e 3.2 

Fonte: A Autora (2009) 

Ressalta-se ainda, que as perguntas foram elaboradas para a melhor compreensão dos 

respondentes. 

4.3.3.2. Pré-teste 

Após a elaboração do questionário, foi realizado um pré-teste para verificar se havia a 

necessidade de incorporar possíveis ajustes. O pré-teste foi feito com 1 gestor de consultoria 

de informática e 1 auxiliar administrativo de uma empresa de informática em Pernambuco, os 

quais não alteraram de modo significativo o questionário original.  

As contribuições se restringiram à análise semântica e lexical, na qual foi proposta uma 

mudança na parte B do questionário, a seguir: na questão 1, orientação que era contínua à 

frase da resposta foi remodelada para vir abaixo das respostas, em consonância à questão 3. 

4.3.3.3. Questionário 

A seguir está representado em duas partes, A e B, o questionário utilizado para a coleta 

de dados deste trabalho. 
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Questionário para Avaliação do Planejamento 
Estratégico das Empresas de Consultoria de Informática 

 
Data: ____/____/________ Nº:   

 

Parte A - Informações sobre você e a empresa 

1. Grau de instrução (por favor, marque um X na sua resposta): 

  1º Ensino Fundamental 

  2º Ensino Médio 

  Nível Superior Incompleto 

  Nível Superior Completo 

  Especialização 

  Mestrado 

 Doutorado 

2. Formação:    

3. Idade:    

4. Cargo/Função:   

5. Atividades Principais (por favor, marque um X nas suas respostas): 

 Administração financeira e contábil  Marketing 

 Assistência técnica  Gestão do conhecimento 

 Auditoria  Organizar reuniões 

 Avaliação de desempenho dos funcionários  Pesquisa de mercado 

 Compras  Planejamento estratégico 

 Contato com clientes  Prospecção de novas tecnologias 

 Gestão de Processos  Recrutamento e seleção 

 Controle de estoques  Supervisão de processos 

 Credenciamento de fornecedores  Treinamento 

 Desenvolvimento de produtos/serviços  Vendas 

 Gestão da qualidade  Processo Decisório 

 Gestão de pessoas e equipes  Gestão de projetos 

 Supervisão de projetos  Outras (Quais):  

6. Número atual de funcionários da empresa     

7. Tempo que você está na empresa:   anos 

8. Número de pessoas que estão sob seu comando (se nenhuma pessoa está sob seu comando, 

  por favor, colocar “zero”):      

9. Data de fundação da empresa:         /             / 
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Parte B - Suas opiniões 

Por favor, marque um X nas suas respostas. 

1. A empresa realiza planejamento estratégico? 

 SIM, como é 

feito? 
 

Interno (gestores)  Consultoria Outro: _____________________ 

 NÃO, por quê?  Desconhecimento da técnica 

  Não há envolvimento da equipe 

  Falta de tempo 

  Prioridade nas vendas 

  Desinteresse 

  Outro: _______________________ 

Caso tenha respondido NÂO, por favor, vá para questão 9 

2 Dentre as características que influenciam a elaboração do Planejamento Estratégico na sua 
empresa, por favor, determine o grau de importância, conforme a escala a seguir:  

  Muito 
importante 

Importante Pouco 
importante 

Sem 
importância 

 Escassez de profissionais qualificados     

 Falta de visão futura     

 Imediatismos nos resultados     

 Centralização do poder pelos fundadores-gestores     

 Dificuldade em aceitar mudança     

 Aumenta a capacidade gerencial para tomar 
decisões 

    

 Dificuldade em avaliar ameaças     

 Melhora o relacionamento da organização com os 
funcionários 

    

 Promove uma consciência coletiva     

 Dificuldade na concorrência     

 Orienta programas de melhoria interna     

 Escassez de profissionais qualificados     

 Dificuldade de reter e contratar funcionários     

 Falta de comprometimento dos funcionários     

 A empresa não está indo bem – poucos contratos     

 Dificuldade em estabelecer, monitorar e controlar as 
metas da empresa 

    

 Falta de tempo e recursos     

 Melhora o relacionamento da organização com o 
mercado 

    

 Estimula a visão futura das ações da empresa     

3 Dentre os elementos citados abaixo, por favor, por favor, determine o grau de importância, 
conforme a escala a seguir: 

  Muito 
importante 

Importante Pouco 
importante 

Sem 
importância 

 Falta de visão futura     

 Imediatismos nos resultados     

 Dificuldade em aceitar mudança     

 Dificuldade na concorrência     

 Dificuldade em avaliar ameaças     

 Centralização do poder pelos fundadores-gestores     

 Falta de tempo      

 Falta de comprometimento dos funcionários     
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4 Por favor, marque apenas as atividades realizadas pela sua empresa na elaboração do 
Planejamento Estratégico: 

 Formulação do orçamento dos gastos e investimentos da empresa  

 Elaboração das diretrizes da empresa: Missão e Visão 

 Controle e monitoração da estratégia  

 Implementação da estratégia 

 Avaliação da estratégia 

 Análise dos pontos fortes, fracos das ameaças e oportunidades 

 Formulação da estratégia 

5 Para a realização do planejamento estratégico a empresa considera as opiniões: 

a) Clientes  SIM, por quê? 

 NÃO, por quê? 
b) Concorrentes  SIM, por quê? 

 NÃO, por quê? 

c) Fornecedores  SIM, por quê? 

 NÃO, por quê? 

d) Mercado  SIM, por quê? 

 NÃO, por quê? 

6 Qual(is) é(são) o(s) resultado(s) esperado(s) com a elaboração do Planejamento Estratégico?  

  
   

7 A empresa revisa seu Planejamento Estratégico? 

 SIM, qual a periodicidade?_____________________ 

 NÃO, por quê? 

  

8 Como a empresa considera o envolvimento de seus funcionários na elaboração do 
Planejamento Estratégico: 

 Não é considerado 

 É considerado pouco importante 

 É considerado relativamente importante 

 É considerado fundamental 

9 A empresa realiza pesquisa de opinião dos clientes? 

 NÃO   SIM, marque um X no meio utilizado, a seguir: 

  Email e site da internet  Carta circular via correios 

  Pesquisa de marketing  Contato pessoal através das vendas/visitas 

  Ouvidoria  Central de atendimento ao cliente  

  Contato via correspondência com a 
diretoria 

 Outro:__________________________ 

10 A empresa realiza algum tipo de pesquisa sobre as atividades dos concorrentes? 

 NÃO   SIM, marque um X no meio utilizado, a seguir: 

  Pesquisa de marketing  Saber por terceiros (clientes, empresas) 

  Sites, jornais, revistas  Contrata uma consultoria 

  Contato pessoal através de visitas  Usa técnica do cliente oculto 

  Contato pessoal através dos eventos/ 
reuniões 

 Outro:__________________________ 
 
_ 11 A empresa realiza alguma pesquisa com seus fornecedores? 

 NÃO  SIM, marque um X no meio utilizado, a seguir: 

  Pesquisa por telefone  Indicação de terceiros 

  Contato pessoal através de eventos/ 
reuniões/ visitas 

 Experimenta o produto, serviço por um tempo 

  Pesquisa em sites, jornais, revistas  Consulta os funcionários 

  Consulta os clientes  Outro:___________________________ 
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12 A empresa analisa o mercado no qual ela atua? 

 NÃO  SIM, marque um X no meio utilizado, a seguir: 

  Pesquisa em sites, jornais, revistas  Contrata uma consultoria 

  Pesquisa de marketing   Consulta e analisa os clientes 

  Analisa dados de fontes como IBGE  Outro:_____________________________
__ 13 A empresa se disponibiliza para participar de estudo de caso, para a dissertação do autor, que 

aprofunde as informações prestadas? 

 SIM  

 NÃO 

 

 
 

No processo de tabulação dos dados colhidos através do questionário, as respostas das 

questões 4, 5 da parte B, serão expressas dentro de uma escala de valores de 1 a 4. Por 

exemplo, todas as opções de respostas específicas ao modelo foram alocadas no questionário 

variando ou de Muito Importante (4), Importante (3), Pouco Importante (2) e Sem 

Importância (1). Foi-se utilizada a escala sem pontos medianos, pois objetivou-se analisar 

qualitativamente a importância de determinadas características expostas no questionário. 

4.4. Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo foi apresentada a descrição detalhada da metodologia de pesquisa para a 

realização deste trabalho. Este pretende realizar um estudo sistemático dos principais fatores 

de utilização e rejeição do planejamento estratégico, bem como o perfil dos gestores das 

PMET.  

A análise destes dados será apresentada no próximo capítulo. 

 

IMPORTANTE: Em relação à divulgação dos dados acima prestados, bem como a identificação de 
sua origem na dissertação final e em outros documentos que venham a ser elaborado pelo A Autora, 
a empresa: 
(    ) A Autoriza a divulgação dos dados e sua origem 
(    ) A Autoriza a divulgação dos dados e não a sua origem (o nome da empresa não será divulgado) 

 
Nome:___________________________________________________________ 
 
Nome da empresa:_________________________________________________ 

 
Email:___________________________________________________________ 
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5. Resultados e discussões 

Este capítulo procura apresentar e discutir os resultados obtidos pela coleta dos dados 

primários, realizado por meio de entrevistas e da aplicação de questionário em oito empresas 

de alta tecnologia de Pernambuco. O objetivo é desenvolver um modelo de planejamento 

estratégico para as pequenas e médias empresas do setor de tecnologia de ponta do Estado em 

questão. 

Para tanto, os dados obtidos em pesquisa foram interpretados qualitativamente e os 

resultados estão apresentados em duas secções conforme as indicações presentes no próprio 

questionário: Parte A e B, referente aos dados individuais do perfil do gestor e aos dados 

sobre a elaboração do planejamento estratégico, respectivamente. 

5.1. Empresas Estudadas 

As organizações estudadas operam no setor de alta tecnologia, no Estado de 

Pernambuco e pertencem ao porte de pequena e média empresa. Neste trabalho, estas terão a 

razão empresarial preservada e serão denominadas de “Empresa Estudo de Caso” e o número 

a que ela se refere ao questionário avaliado. 

Empresa Estudo de Caso 1 – é especializada em prestação de serviços e consultoria em 

Tecnologia da Informação. Atua na área de administração de banco de dados especificamente 

em Bancos de Dados Microsoft SQL Server. Possui também softwares para a gestão 

empresarial e industrial. 

Empresa Estudo de Caso 2 – centro tecnológico no qual oferece cursos de treinamento e 

capacitação em engenharia de software e tecnologia da informação. 

Empresa Estudo de Caso 3 – focada no desenvolvimento de aplicações para 

dispositivos móveis e portáteis, porém, também presta consultoria especializada em soluções 

corporativas. 

Empresa Estudo de Caso 4 – tem o propósito de integrar projetos de hardware, de 

software e de serviços no ambiente operacional da empresa demandante. 

Empresa Estudo de Caso 5 – focada em soluções estratégicas em tecnologia da 

informação, como organização de informações, gestão de conhecimento, e-learning e gestão 

de competências da empresa demandante. 

 Empresa Estudo de Caso 6 – fornece soluções de aplicações em software e 

softwarehouse. É especializada em processos, arquiteturas e ferramentas de apoio ao 
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desenvolvimento de software. Também realiza treinamento e capacitação na área de 

Tecnologia da Informação. 

Empresa Estudo de Caso 7 – presta serviços nas três vertentes da área de tecnologia da 

informação e em informática: treinamento, consultoria e desenvolvimento de softwares.  

Empresa Estudo de Caso 8 – presta serviço em consultoria de tecnologia da informação, 

nas seguintes áreas: otimização da infra-estrutura de tecnologia; projetos de CRM 

(gerenciamento do cliente) e de integração de hardware. 

Segundo a classificação de Terrence (2002), apresentada no Capítulo 2, são 62,5% 

empresas de pequeno porte e 37,5% de médio porte. 

5.2. Resultados obtidos da aplicação do Questionário 

A pesquisa de campo foi realizada com o apoio de um funcionário da alta direção da 

Microsoft Recife, o qual disponibilizou o acesso para a aplicação dos questionários nas 

empresas. Desta forma, o tipo de amostragem se firmou pelo critério de acessibilidade para a 

coleta de dados.  

Após a conclusão da pesquisa de campo, 8 empresas foram entrevistadas. Entretanto, 

mesmo não podendo ser assegurada estatisticamente uma extrapolação dos resultados da 

amostra para a população, acredita-se que as conclusões obtidas apresentam importância 

frente à avaliação realizada neste trabalho.  

Os resultados da pesquisa são apresentados, a seguir, na seguinte seqüência: Resultados 

gerais – referente à parte A; Resultados da estruturação do planejamento estratégico – 

referente à parte B. 

5.2.1 Resultados Gerais  

As variáveis apresentam variâncias e desvio padrão bastante elevados e estão baseadas 

na reduzida quantidade de empresas de alta tecnologia em Pernambuco inventariadas, 

condição refletida na amostra devido à dinamicidade dos indicadores e o universo de oito 

empresas de caráter heterogêneo. Entretanto o resultado obtido é de suficiente importância 

para um raciocínio analítico sob o tema. 

A variável idade oscilou de um mínimo de 25 a um máximo de 50 sendo que na Figura 

5.1 é possível observar a dispersão dos resultados obtidos. Dois dos respondentes têm a idade 

de 35 anos, o restante dos pesquisados tem idade de 25, 27, 30, 37, 39 e 50 anos, cada.  
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Figura 5.1 – Idade dos respondentes  

Fonte: A Autora (2009) 

Conforme apresentado na Figura 5.2, três dos respondentes apresentam a graduação 

como seus maiores graus de instrução, dois possuem especialização e outros dois já 

concluíram o mestrado. Não houve ocorrências de respondentes com o Ensino Fundamental, 

Ensino Médio e doutorado.  

 

 

Figura 5.2 – Grau de instrução dos respondentes 

Fonte: A Autora (2009) 
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A amostra analisada tem uma formação acadêmica focada em Ciência da Computação 

(3), um em Sistema da Informação, um em Engenharia da Computação, contudo outros dois 

dos entrevistados são da área de humanas: Administração e Economia. Este dado pode ser 

atrelado à função que o gestor da PMET exerce, apenas um dos entrevistados ocupa o cargo 

de gerente de TI e sete de oito das pessoas pesquisadas ocupam o cargo de diretor. Os cargos 

de gestor e diretor possuem diferenças significativas quanto às atividades desempenhadas. O 

primeiro desempenha ações voltadas para a gestão de projetos e contratos de tecnologia. Já o 

cargo de diretor é responsável pela gestão da tecnologia por todos os setores da empresa, 

normalmente é ele quem seleciona os funcionários, participa de reuniões e eventos, entra em 

contato com os clientes e vende os produtos ou serviços das empresas estudo de caso. 

Os resultados da variável tempo de existência, das empresas estudo de caso no mercado, 

podem ser observados na Figura 5.3, na qual o número de anos de atuação da empresa no 

mercado variou de 1 a 27anos.  

 

Figura 5.3 – Tempo da empresa no mercado  

Fonte: A Autora (2009) 

O número de funcionários sob o comando direto do gestor oscilou entre 2 a 16 

funcionários, conforme consta na Figura 5.4, na qual o número de sob comando do gestor 

representa 37,5% entre 0 e 5 funcionários, 25% entre 6 e 10, e 37,5% delas têm mais de 10 

indivíduos.  
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Figura 5.4 – Número de funcionários sob comando do gestor 

Fonte: A Autora (2009) 

Já o número atual de funcionários eqüidista entre 5 a 200, como apresenta a Figura 5.5. 

Neste sentido, em se tratando do porte empresarial segundo o número de funcionários 

empregados, quatro das empresas se enquadra em pequeno e apenas uma em médio porte. 

Contudo, três das empresas estudo de caso se configuram como micro empresa, segundo esta 

classificação. 

 

Figura 5.5 – Número atual de funcionários da empresa 

Fonte: A Autora (2009) 

O último aspecto analisado refere-se às atividades de rotina atribuída à função de cada 

gestor. Estes gestores acumulam várias funções nas áreas comerciais, recursos humanos, 
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financeiros, como podem ser observados na Tabela 5.1. Contudo, é notável que as atividades 

de supervisão de equipes, gestão de pessoas e equipes, auditoria, gestão da qualidade e 

assistência técnica não são atribuições dos gestores.  

Observa-se também que o contato com os clientes (12,73%), as reuniões (9,10%) e as 

vendas (9,10%) são as principais atividades abordadas no papel dos mesmos. Este fato ocorre 

devido à necessidade do gestor de investigar as oportunidades e estabelecer parcerias com 

outras empresas do mesmo ou de outros setores, bem como a identificação e o primeiro 

contato de venda com os possíveis clientes.  

Outras atividades desvinculadas da gestão administrativa também são funções 

atribuídas aos gestores das PMET, como marketing, credenciamento de fornecedores ambos 

representam 3,63%. Um destaque negativo é a negligência quanto à gestão da qualidade da 

prestação do serviço, pois nenhuma das organizações pesquisadas monitora o serviço ou 

possuem assistência técnica do mesmo. 

Tabela 5.1 – Principais atividades do gestor  

Atividades Respostas 
 

% 

Supervisão de processos 0 
 

0,00% 
Assistência técnica 0 

 
0,00% 

Auditoria 0 
 

0,00% 
Gestão da qualidade 0 

 
0,00% 

Supervisão de projetos 1 
 

1,82% 

Pesquisa de mercado 1 
 

1,82% 
Controle de estoques 1 

 
1,82% 

Administração financeira e contábil 1 
 

1,82% 
Recrutamento e seleção 1 

 
1,82% 

Treinamento 1 
 

1,82% 

Avaliação de desempenho dos funcionários 2 
 

3,63% 
Compras 2 

 
3,63% 

Credenciamento de fornecedores 2 
 

3,63% 
Marketing 2 

 
3,63% 

Gestão do conhecimento 2 
 

3,63% 
Prospecção de novas tecnologias 2 

 
3,63% 

Gestão de projetos 2 
 

3,63% 

Desenvolvimento de produtos/serviços 3 
 

5,45% 
Gestão de pessoas e equipes 3 

 
5,45% 

Gestão de Processos 4 
 

7,27% 
Planejamento estratégico 4 

 
7,27% 

Processo decisório 4 
 

7,27% 

Vendas 5 
 

9,10% 
Organizar reuniões 5 

 
9,10% 

Contato com clientes 7 
 

12,73% 

Fonte: A Autora (2009) 

5.2.2. Resultados da estruturação do Planejamento Estratégico 

Além da caracterização do gestor feita na Parte A do questionário, na Parte B objetivou-

se coletar dados sobre o planejamento estratégico e foi constatado que quatro das 
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organizações entrevistadas o fazem. As demais, que não desenvolvem o planejamento 

estratégico, não o realizam devido ao desconhecimento da técnica e à falta de tempo (relato de 

duas empresas estudo de caso), bem como por priorizar as vendas da empresa (relato de uma 

empresa estudo de caso) e uma das empresas relatou ainda que está passando por um processo 

de estruturação interna.  

Das quatro empresas que elaboram o planejamento, em duas delas a metodologia é 

realizada internamente pelos próprios gestores, e nas outras duas o planejamento estratégico é 

desenvolvido pelas consultorias externas. Duas empresas revisam o planejamento, uma 

mencionou que o elabora a cada ano e outra a cada 3 meses. Nesta última, o destaque está na 

revisão das metas através dos resultados operacionais. 

As principais atividades relatadas pelos gestores na elaboração do planejamento 

estratégico estão presentes na Figura 5.6, na qual a análise dos pontos fortes, fracos, ameaças 

e oportunidades representam as ações empreendidas em quatro empresas estudo de caso. Em 

seguida, para três das empresas está à elaboração da missão e visão, controle e monitoração da 

estratégia e sua própria implementação. 

 

Figura 5.6 – Atividades principais do planejamento estratégico 

Fonte: A Autora (2009) 

Dois entrevistados que possuem a cultura de realizar o planejamento, o fazem na ordem 

de atividades, representada na Tabela 5.2 a seguir. 

 

Formulação do orçamento dos gastos e 
investimentos da empresa 

Elaboração das diretrizes da empresa: Missão e 
Visão

Controle e monitoração da estratégia 

Implementação da estratégia

Avaliação da estratégia

Análise dos pontos fortes, fracos das ameaças e 
oportunidades

Formulação da estratégia

3

3

3

3

2

4
2
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Tabela 5.2 – Ordem de desenvolvimento do planejamento estratégico  

Ordem das 

atividades 
Empresa 6 Empresa 8 

1 
Elaboração das diretrizes da 

empresa: Missão e Visão 
Implementação da estratégia 

2 
Análise dos pontos fortes, fracos, 

das ameaças e oportunidades 

Controle e monitoração da 

estratégia 

3 Formulação da estratégia 
Elaboração das diretrizes da 

empresa: Missão e Visão 

4 
Formulação do orçamento dos 

gastos e investimentos da empresa 
Avaliação da estratégia 

5 Implementação da estratégia 
Formulação do orçamento dos 

gastos e investimentos da empresa 

6 
Controle e monitoração da 

estratégia 

Análise dos pontos fortes, fracos, 

das ameaças e oportunidades 

7 Avaliação da estratégia Formulação da estratégia 

Fonte: A Autora (2009) 

 Através da observação desta ordem pode-se perceber que o planejamento estratégico é 

elaborado de acordo com as necessidades da empresa, uma vez que a formulação da estratégia 

é o último ponto a ser desenvolvido pela empresa estudo de caso nº8, antes mesmo da 

implementação da mesma. 

Como verificado no referencial teórico, o planejamento estratégico é uma metodologia 

que auxilia a gestão de uma organização, e visa à sustentabilidade a longo prazo. Em razão 

disto, é necessário que a empresa entenda seu macro-ambiente.   

Neste sentido, foi pesquisado como as PMET analisam sua posição estratégica perante 

seus clientes, fornecedores, mercado onde atua e seus concorrentes. Cerca de 60% das 

empresas estudo de caso analisam o mercado.  

Entretanto, para a realização do planejamento estratégico, as informações das partes 

interessadas são, em parte, negligenciadas, como se pode observar na Figura 5.7. Cerca de 

quatro das empresas estudos de caso consideram as opiniões dos clientes, 2 delas a dos 

concorrentes, 2 a dos fornecedores e três a do mercado. 
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Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim

Clientes Concorrentes Fornecedores Mercado

4

1

2 2 2 2

3

1

 

Figura 5.7 – A empresa considera as opiniões no planejamento estratégico 

Fonte: A Autora (2009) 

Neste sentido, para a elaboração da pesquisa de mercado, três empresas estudo de caso 

o estudam através do contato via correspondências com a diretoria, duas utilizam o site 

empresarial e em outras duas são realizadas uma pesquisa após a entrega do serviço para 

manter-se atualizada.  Contudo, em apenas um dos casos entrevistados foi elaborada uma 

pesquisa de marketing para o conhecimento do mercado, conforme está representado na 

Figura 5.8, a seguir. 

 

Figura 5.8 – Atividades de pesquisa de mercado 

Fonte: A Autora (2009) 
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 Nesta mesma linha de raciocínio foram pesquisadas as formas de como as PMET 

analisam o mercado. Foi observado que seis das oito empresas o monitoram em sites, jornais, 

revistas, quatro consultam e analisam diretamente os clientes, duas o analisam em fontes 

primárias como o IBGE, outras três realizam pesquisa de marketing, não houve ocorrência da 

contratação de uma consultoria, conforme apresentado na Figura 5.9. O que torna o processo 

de análise do mercado uma atividade delimitada internamente à PMET. 

 

Figura 5.9 – Atividades da análise do mercado 

Fonte: A Autora (2009) 

 No dado referente à análise dos concorrentes, foi constatado que 5 dos 8 gestores o 

realizam em suas empresas, cujas principais atividades estão dispostas na Figura 5.10. Três 

empresas estudo de caso sabem das alterações do mercado pelos clientes ou por outras 

empresas, dado ratificado, já que em duas delas as informações são repassadas através do 

contato entre gestores do mesmo segmento de informática em eventos e reuniões. Fica 

evidenciado que três empresas não realizam qualquer tipo de atividade quanto ao estudo de 

seus concorrentes. 
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Figura 5.10 – Atividades de análise dos concorrentes 

Fonte: A Autora (2009) 

Quanto à atividade de análise dos fornecedores, não é realizada em cerca de 50% das 

empresas, pois estas se satisfazem com que os fornecedores com os quais já têm 

relacionamento, como está apresentado na Figura 5.11. Entretanto, nas empresas que analisam 

os fornecedores, três o fazem a partir do questionamento com os próprios clientes durante e 

após a prestação do serviço, e em 57,14% dos entrevistados, as organizações pedem indicação 

de terceiros (1), experimentam durante um período (1), consultam o funcionário (1), 

pesquisam pelo telefone (1), dados como preço, taxa de entrega, prazo de pagamento. 

 

Figura 5.11 – Atividades de análise dos fornecedores 

Fonte: A Autora (2009) 
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 Com relação ao grau de envolvimento dos funcionários na elaboração do planejamento 

estratégico, duas das empresas o consideram fundamental, para uma delas, o envolvimento é 

considerado relativamente importante, em outra este não é considerado, como apresentado na 

Figura 5.12 a seguir.  

 

Figura 5.12 – A empresa considera as opiniões no planejamento estratégico 

Fonte: A Autora (2009) 

 Outro ponto mencionado relaciona os resultados esperados da elaboração do 

planejamento estratégico pelo gestor, estes desejam que as atividades da organização sigam 

conforme foi elaborado no planejamento, que ele sirva de norteador para a empresa, e que 

através do planejamento estratégico possa estabelecer os índices de avaliação e controle da 

empresa.  

As características positivas e negativas estão apresentadas na Tabela 5.3, de forma com 

que o percentual em relação ao peso estabelece o grau de importância daquela característica 

pela empresa analisada. Assim, quanto mais próximo de 100%, maior é o grau de importância 

atribuído à característica pelo gestor das empresas estudo de caso. Em cada grau de 

importância, foi atribuído um peso variando em uma escala de 1 (sem importância) a 4 (muita 

importância). Em cada característica este peso foi multiplicado, e ao final foi somado de 

acordo com a característica analisada, e através deste somatório foi calculada a porcentagem. 

Com relação aos aspectos positivos, os quais influenciam na elaboração do 

planejamento estratégico, um dado marcante correspondeu à escolha de melhorar o 

relacionamento da organização com o mercado e ao estímulo na visão futura das ações da 

empresa selecionadas como importantes por todos os gestores da pesquisa. Estes dados 
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refletem uma positiva perspectiva para o desenvolvimento do planejamento estratégico. 

Dentre os aspectos negativos, destaca-se a falta de tempo e recursos, bem como de visão 

futura como obstáculos à iniciação da prática de elaboração do planejamento estratégico, uma 

vez que foi relatada a dificuldade em estabelecer, monitorar e controlar as metas da empresa. 

Deste modo, pode-se observar a centralização de certas atividades são verdadeiros 

obstáculos à implementação do planejamento estratégico, muito do tempo dos gestores é 

priorizado em outras ações dentro das empresas, como: no processo da tomada de decisão (4), 

vendas (5), organizam reuniões (5) e mantém o contato com os clientes (7). Contudo, em 

quatro empresas estudo de caso relataram que promovem o desenvolvimento do 

planejamento. 

Tabela 5.3 – Grau da importância das características para o planejamento estratégico  

Característica analisada 

Aspectos Positivos 

Percentual 

com 

relação aos 

pesos 

Somatório 

dos pesos por 

característica 

Sem 

Importância 

Peso 1 

Pouca 

Importância 

Peso 2 

Importante 

Peso 3 

Muito 

Importante 

Peso 4 

Melhora o relacionamento da 

organização/funcionários 
81,25% 13 0 0 3 1 

Promove consciência coletiva 81,25% 13 0 0 3 1 

Melhora o relacionamento da 

organização/mercado 
75% 12 0 0 4 0 

Orienta programas de melhoria 

interna 
68,75% 11 0 1 3 0 

Estimula a visão futura das 

ações da empresa 
75% 12 0 0 4 0 

Aumenta a capacidade gerencial 

para tomar decisões 
62,5% 10 0 0 2 2 

Característica analisada 

Aspectos Negativos 

Percentual 

com 

relação aos 

pesos 

Somatório 

dos pesos por 

característica 

Sem 

Importância 

Peso 1 

Pouca 

Importância 

Peso 2 

Importante 

Peso 3 

Muito 

Importante 

Peso 4 

Escassez de profissionais 

qualificados 
81,25% 13 0 0 3 1 

Falta de visão futura 93,73% 15 0 0 1 3 

Imediatismos nos resultados 62,5% 10 0 2 2 0 

Dificuldade em avaliar ameaças 87,5% 14 0 0 2 2 

Centralização do poder pelos 

fundadores-gestores 
50% 8 0 1 2 0 

Dificuldade em aceitar mudança 75% 12 0 2 0 2 

Dificuldade de reter e contratar 

funcionários 
81,25% 13 0 1 1 2 

Falta de tempo e recursos 93,73% 15 0 0 1 3 

Dificuldade em estabelecer, 

monitorar e controlar as metas 

da empresa 

93,73% 15 0 0 1 3 

Falta de comprometimento dos 

funcionários 
56,25% 9 0 3 1 0 

A empresa não está indo bem – 

poucos contratos 
62,5% 10 0 0 2 1 

Dificuldade na concorrência 75% 12 0 1 2 1 

Fonte: A Autora (2009) 
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 As empresas entrevistadas foram avaliadas pela média de respostas quanto ao grau de 

importância em torno das características elencadas na Tabela 5.4. Nela o elemento da 

dificuldade de avaliar a concorrência correspondeu ao de maior importância dada por todos os 

respondentes. Outro elemento de imediatismo nos resultados, o qual possui um nível de 

significância para a elaboração do planejamento estratégico, uma vez que 37,5% da amostra 

não realizam nenhuma pesquisa com os concorrentes.  

Através dos dados pode-se observar que os gestores centralizam nos elementos falta de 

tempo, dificuldade em avaliar as ameaças, como principais entraves para a gestão estratégica. 

Um dado importante refere-se à priorização da falta de comprometimento dos funcionários 

como um dos elementos analisados e incorporados no planejamento estratégico. 

Tabela 5.4 – Grau dos elementos utilizados para o planejamento estratégico 

Elementos analisados 
Percentual 

com relação 

aos pesos 

Somatório dos 

pesos por 

característica 

Sem 

Importância 

Peso 1 

Pouca 

Importância 

Peso 2 

Importante 

Peso 3 

Muito 

Importante 

Peso 4 

Falta de visão futura 62,50% 10 0 0 2 2 

Imediatismos nos resultados 68,75% 11 0 1 3 0 

Dificuldade em aceitar mudança 50,00% 8 0 1 2 1 

Dificuldade na concorrência 75,00% 12 0 0 4 0 

Dificuldade em avaliar 

ameaças 
81,25% 13 0 0 3 1 

Centralização do poder pelos 

fundadores-gestores 
62,50% 10 0 1 2 1 

Falta de tempo 93,75% 15 0 0 1 3 

Falta de comprometimento dos 

funcionários 
68,75% 11 0 1 1 2 

Fonte: A Autora (2009) 

5.3. Conclusões do capítulo 

Este capítulo teve como objetivo apresentar e analisar os dados da pesquisa realizada 

em oito PMET em Pernambuco, buscando a identificação das particularidades e das 

dificuldades encontradas pelas empresas no processo de elaboração do planejamento 

estratégico. Neste sentido, a amostra das organizações estudo de caso, foi heterogênea a cerca 

da área de atuação infra-estrutura, engenharia de software, educação, hardware, CRM, core 

business.  

Foi observado que, por se tratar de pequena e média empresa, as fronteiras entre as 

atividades descritas na Tabela 5.1 variarão em cada empresa estudo de caso, mas em alguns 

casos houve a justaposição das funções devido às características do porte das organizações 

entrevistadas. A maior dificuldade relatada pelos entrevistados está em dispor de tempo 

necessário para a elaboração de ações gerenciais de cunho estratégico, como o planejamento 
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estratégico. Fato ratificado pelo desconhecimento das partes interessadas: clientes, 

concorrentes, fornecedores e mercado, como relatado na Figura 5.7. Uma vez que os gestores 

das empresas estudo de caso informaram que não conhece os interesses, desejos e as 

necessidades dos mesmos. A importância de se conhecer as partes interessadas é a criação do 

valor competitivo. Este valor pode ser utilizado na elaboração das estratégias, sendo este 

totalmente criado durante todo o relacionamento da empresa com os clientes na prestação do 

serviço ou na elaboração de um produto tecnológico, e parcialmente criado no relacionamento 

empresa com os fornecedores e seus concorrentes. 

A partir da reflexão obtida na análise dos dados obtidos e apresentados neste capítulo, 

será possível apresentar proposta de metodologia de planejamento estratégico, desenvolvido 

para ser mais compatível com as necessidades e realidade das pequenas e médias empresas de 

alta tecnologia, objetivando posicionar a empresa em relação aos elementos do seu ambiente, 

visando ao crescimento a longo prazo. 
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6. Modelo de Planejamento Estratégico para as PMET  

Após as reflexões acerca das metodologias utilizadas pelas organizações (Capítulo 2), 

bem como os estudos do mercado das empresas de tecnologia de ponta (Capítulo 3) e a 

análise dos resultados obtidos na coleta de dados em empresas (Capítulo 5), pretende-se 

estruturar um modelo que se relacione com o processo de desenvolvimento do planejamento 

estratégico mais adequado a realidade das PMET. 

O planejamento estratégico tem por objetivo permitir uma decisão sobre as alterações 

no ambiente mercadológico para o escalonamento das ações prioritárias, ou a revisão destas, 

perante os resultados apresentados. Deste modo, torna-se fundamental para uma empresa de 

alta tecnologia, ter o poder de prospectar e desenvolver uma síntese das tendências futuras. 

Estas empresas têm por característica a gestão ágil focada tanto nas necessidades da demanda 

dos projetos de software quanto na dinamicidade do uso das ferramentas para a 

implementação do projeto. 

A metodologia deve, portanto ser adaptada a este cenário e ser desenvolvida para que 

haja comunicação das equipes em prol de objetivo comum. Orientando a alta direção das 

organizações a planejar suas ações gerenciais e mercadológicas a longo prazo. Esta 

determinação está atrelada a rotina de trabalho dos gestores das PMET os quais acumulam 

várias funções em diversas áreas: comerciais, recursos humanos, financeiros. E muitas vezes 

as ações ocorrem no ambiente externo da empresa: contato com os clientes, as reuniões e as 

vendas, como foi analisado na Tabela 5.1 do capítulo anterior.  

Outros fatores que necessitam ser levado em conta são os obstáculos decorrentes do 

porte empresarial do segmento de informática: dificuldades na aquisição de patentes e 

transferência de tecnologia, o contexto institucional nacional que não promove o avanço 

científico das aplicações tecnológicas, falta de investimentos públicos e privados e os 

incentivos inadequados para a inovação. Bem como a falta de comprometimento dos 

funcionários e a capacidade humana e organizacional de absorção de novos conhecimentos e a 

difusão de novas tecnologias. 

Neste sentido, o modelo de planejamento proposto por este trabalho se utilizou das 

metodologias apresentadas e analisadas no Capítulo 2. Cada uma delas possui características 

diferentes e importantes para a confecção do mesmo. O qual buscou uma ordem de elaboração 

do planejamento estratégico mais coerente com as necessidades das PMET. 
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6.1. Descrição do Modelo proposto 

O modelo proposto por este trabalho consiste em método ágil para o desenvolvimento e 

revisão do planejamento estratégico. Uma vez que os gestores alegaram falta de tempo e de 

recursos e falta de visão futura como obstáculos a iniciação da prática de elaboração do 

planejamento estratégico. Deste modo, a metodologia proposta de planejamento estratégico 

consiste em dois macro-processos: a elaboração em si do planejamento estratégico e sua 

implementação, como está apresentada no modelo de Fischmann e Almeida (1993), e pode ser 

observada na Figura 6.1.  

 

Figura 6.1 – Modelo sugerido de planejamento estratégico para as PMET 

Fonte: A Autora (2009) 

Esta figura apresenta as etapas do modelo proposto que é visto de modo dinâmico, no 

qual cada etapa é dividida em ciclo, nos quais não há a necessidade de acabar uma 

determinada etapa de um macro-processo para se iniciar outra etapa. Cada etapa influencia a 
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outra a seguir no ambiente interno e todas elas têm influência do ambiente externo à empresa. 

Neste sentido, as mudanças ocorridas no mercado, bem como algumas alterações 

incrementais, nas etapas 1, 2, 3 e 4, que por ventura possam alterar o planejamento, devem ser 

introduzidas no momento em que os gestores julgarem haver a necessidade, como previsto 

pelo autor Thompson Jr. & Strickland III (2000). 

Os ciclos de cada atividade são realizados para aprimorar as tarefas provendo um salto 

qualitativo, onde no final do ciclo tem-se a avaliação global para a correção dos desvios das 

metas outrora traçadas. Uma vez que a empresa ao corrigir os desvios não ocorrerá os 

mesmos erros ao se realizar uma tarefa estratégica, como está representado a nível mais amplo 

na Figura 6.2, a seguir. Esta representa os saltos qualitativos das empresas que realizam o 

planejamento estratégico, elas saem do nível 0 e chegam a níveis superiores (por exemplo: 1 e 

2) de aprimoramento das ações, através das estratégias, correções de desvio de desempenho, 

análise do mercado. 

  

Figura 6.2 – Improvement de melhoria da empresa através do planejamento estratégico 

Fonte: A Autora (2009) 

Estas informações devem constar no resumo do planejamento, para que o 

conhecimento sobre o mesmo seja disseminado na empresa de modo a priorizar e melhorar o 

trabalho dos gestores e funcionários. Este resumo conter apenas as informações relevantes de 

modo simples e fácil de entendimento, para que os gestores não passem muito tempo lendo ou 

tentando entender quais estratégias e metas fazem parte das suas atividades dentro da 

empresa.  

Reuniões com toda a equipe devem ser feitas frequentemente, visando à identificação 

e correção de quaisquer deficiências e/ou impedimentos no processo de desenvolvimento, 
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bem como, monitorar a implementação das estratégias provendo feedback aos funcionários 

envolvidos, garantindo assim que as estratégias sejam realizadas por meio das ações dos 

funcionários a nível tático e operacional. Nestas reuniões deverão ser respondidas as 

indagações, tais como: O que eu fiz desde a última reunião para o cumprimento do 

planejamento? O que irei fazer até a próxima reunião? Quais são os impedimentos?. Esse 

mecanismo conduz o gestor e os funcionários a uma retrospectiva com o objetivo de melhorar 

o processo, promovendo agilidade ao mesmo. Já que pode ser visualizada a correlação entre a 

quantidade de trabalho já realizada e a que falta ser feita para o estabelecimento do 

planejamento. De modo mais dinâmico o modelo do planejamento proposto pode ser 

visualizado conforme está reapresentado na Figura 6.3. 

 

Figura 6.3 – Fluxograma de atividades do modelo proposto 

Fonte: A Autora (2009) 

A seguir tem-se a explicação do modelo proposto de acordo com cada etapa dos dois 

macro-processos.  
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I Macro-processo: Elaboração do planejamento  

 Conforme os dados primários da pesquisa realizada por este trabalho e pela análise de 

Kotler (2000), o primeiro passo ser dado para a elaboração do diagnóstico estratégico das 

empresas ocorre pelos seguintes motivos: 

 As empresas iniciam suas atividades no reconhecimento de uma oportunidade de 

mercado, buscam oportunidades sem um direcionamento, levam em consideração as 

que permitem obter maiores lucros; 

 As empresas não têm objetivos estabelecidos, apenas reconhecem as oportunidades do 

mercado, sem uma orientação mais profunda; 

 As empresas apenas modificam seus objetivos conscientemente, devido às mudanças 

ambientais. 

O primeiro macro-processo ou a primeira etapa do modelo sugerido de planejamento 

estratégico é dividido em três etapas: avaliação do ambiente, definição do perfil estratégico 

(missão, visão e macro-estratégias) e o resumo do planejamento em um documento, os quais 

serão descritos a seguir.   

Fase I - Elaboração do diagnóstico estratégico 

A elaboração do diagnóstico estratégico consiste na avaliação das ameaças, 

oportunidades, pontos fortes e fracos da empresa em três ambientes: geral, operacional e 

interno, conforme Certo & Peter (1993). Este procedimento conduz a uma melhor tomada de 

decisão, pois consiste em investigar os riscos e as oportunidades presentes e futuras para a 

melhor eficácia do desempenho dos objetivos, ou seja, a matriz SWOT (pontos fracos, pontos 

fortes, ameaças e oportunidades).  

Estas devem focar em quatro âmbitos, a saber: identificar oportunidades de novos 

produtos e serviços; gerenciar o portfólio de pesquisa e desenvolvimento; projetar e 

desenvolver novos produtos e serviços; e lançar novos produtos e serviços no mercado, 

(KAPLAN & NORTON, 2004). Esta é uma auto-reflexão da empresa feita por seus gestores. 

Nesta etapa, são analisadas as estratégias passadas adotada pela empresa, e o ambiente em que 

a mesma está inserida. 

Através da avaliação do ambiente, identificam-se quais são as expectativas e desejos da 

alta administração, pois estes aspectos proporcionam o delineamento do planejamento 

estratégico (OLIVEIRA, 2004). Contudo, a análise mais profunda deve fragmentar o 

ambiente, em três blocos: geral, operacional e interno (Certo & Peter, 1993), conforme 

apresentado na Tabela 6.1. 
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Tabela 6.1 – Descrição dos ambientes: geral, operacional e interno da empresa 

Ambiente Descrição Tópicos a serem abordados 

Geral Também denominado de ambiente externo, 

verifica as ameaças e oportunidades e a melhor 

maneira de usufruir dessas situações externas à 

empresa, procurando diferenciá-las do ambiente 

interno. Deve-se analisar a capacidade da 

empresa em suportar a oportunidade segundo 

suas características e vantagens estratégicas. 

Para que a oportunidade não se transforme em 

uma ameaça. 

Mercado nacional e regional; 

Evolução tecnológica; 

Fornecedores; 

Aspectos econômicos e financeiros; 

Aspectos socioeconômicos e 

culturais; 

Aspectos políticos; 

Mercado de mão-de-obra. 

Interno  É o ambiente interno da empresa, do qual podem 

ser analisados os pontos fortes, fracos e neutros 

da empresa. A estrutura organizacional é um dos 

principais atributos a serem analisados, pois 

somente uma empresa com estrutura gerencial 

sólida poderá alcançar os objetivos de modo 

mais adequado. 

Produtos e serviços atuais; 

Novos produtos e serviços; 

Imagem institucional; 

Sistema de informações; 

Estrutura organizacional; 

Tecnologia empregada; 

Recursos humanos; 

Resultados empresariais; 

Recursos financeiros; 

Estilo de administração; 

Comercialização dos produtos e 

serviços. 

Operacional Esta decompõe um aspecto da análise externa 

que é o estudo dos concorrentes, evidencia-se a 

necessidade de uma melhor qualidade da 

informação para a avaliação do risco operacional 

da empresa no ambiente concorrencial – melhor 

estudo do posicionamento da organização para 

com seus concorrentes. 

Análise dos concorrentes. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2004) e Certo & Peter (1993) 

A análise dos ambientes permite um conhecimento mais amplo do mercado, dos 

clientes, dos fornecedores e dos concorrentes das empresas, a parte interessada de qualquer 

organização, a qual permitirá a elaboração de estratégias mais adequadas. Neste sentido, as 

entrevistas com as PMET permitiram um estudo de como estas empresas analisam sua 

posição estratégica perante a parte interessada. Contudo, para a realização do planejamento 

estratégico, as informações das partes interessadas são negligenciadas.  

O mercado é monitorado através de sites, jornais, revistas. Quatro consultam e analisam 

diretamente os clientes, duas o analisam em fontes primárias como o IBGE, já os clientes são 

estudados através do contato via correspondências com a diretoria, do site empresarial e de 

uma pesquisa após a entrega do serviço para manter-se atualizada. No que se refere à análise 

dos concorrentes, as empresas estudo de caso sabem das alterações do mercado pelos clientes 

ou por outras empresas. Quanto à atividade de análise dos fornecedores, esta é feita pelo 

questionamento com os próprios clientes durante e após a prestação do serviço. 

Assim, a Tabela 6.1 pode se constituir como um roteiro para a elaboração do 

diagnóstico estratégico das empresas entrevistadas. 
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Fase II – Elaboração do perfil gerencial 

 Nesta fase deve ser estabelecida a razão de ser da empresa, abordando os aspectos 

organizacionais como a elaboração da missão, da visão da empresa e das macro-estratégias, 

através da metodologia de Oliveira (2004). É o estabelecimento dos propósitos atuais e 

potenciais da empresa, que correspondem à explicitação da postura estratégica para compor as 

macro-estratégias e pode se utilizar de sua vantagem competitiva através da melhor interação 

com o ambiente.  

 Ao término, deve-se efetuar um resumo do planejamento em um documento. 

Fase III – Elaboração do resumo do planejamento estratégico 

 A última fase da etapa do primeiro macro-processo é a elaboração do resumo do 

planejamento estratégico em um documento. Neste, devem constar as informações 

concernentes ao estudo do ambiente interno, geral e operacional, os pontos fortes e fracos, as 

ameaças e oportunidades, a declaração da missão e visão, e as macro-estratégias. Este resumo 

deve ser disponibilizado a todos os gestores que elaboraram ou não o planejamento 

estratégico, mas que tomam decisões de nível estratégico e tático.  

 Entretanto, as mudanças ocorridas no mercado, bem como algumas alterações 

incrementais que por ventura possam alterar o planejamento, devem ser introduzidas no 

momento em que os gestores julgarem haver a necessidade, como previsto pelo autor 

Thompson Jr. & Strickland III (2000).  

Estas alterações darão flexibilidade no processo de desenvolvimento da ferramenta, 

melhorando o relacionamento da organização com o mercado, ao mesmo tempo em que se 

estimula a visão futura das ações das PMET. Isso acontece vez que a característica peculiar 

deste tipo de organização é a informalidade e fragmentação das ações gerenciais em um fluxo 

de atividades ad hoc improvisado, derivado da necessidade de introduzir produtos com alto 

teor inovativo de vanguarda no mercado. 

 

II Macro-processo: Implementação da estratégia 

Fase IV – Implementação  

 Consiste em colocar o planejamento em prática, devem-se realizar reuniões com os 

demais indivíduos que trabalham na empresa para expor as macro-estratégias, as metas, a 

missão e visão da empresa, e entregar o resumo do planejamento estratégico.  

Após o conhecimento dos gestores da empresa quanto ao posicionamento estratégico, 

missão e visão da empresa relatada no planejamento estratégico, são implementadas as 

estratégias. Para que a estratégia seja convertida em ações, é necessário o envolvimento de 
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todos aqueles tomadores de decisão da empresa, por isso há a necessidade de divulgar nos 

níveis tático e operacional, para o processo de incorporar novos rumos no ambiente 

organizacional. De acordo com Fischmann e Almeida (1993) esta pessoa se configura como 

um coordenador ou um catalisador para a facilitação e estabelecimento do processo do 

planejamento estratégico. 

Deste modo, em cada setor, o superior presente na reunião deverá estabelecer um plano 

de ação ou trabalho específico para o atendimento às macro-estratégias concernentes às 

atividades da sua função, e repassar estas informações aos seus subordinados para que a 

organização trabalhe sob a mesma orientação estratégica. 

Contudo este processo dependerá da habilidade dos responsáveis em supervisionar os 

funcionários para o atendimento dos objetivos, bem como gerenciar os processos do negócio. 

Entretanto, foi relatada pela pesquisa a dificuldade em estabelecer, monitorar e controlar as 

metas da empresa, bem como o grau de envolvimento dos funcionários na elaboração do 

planejamento estratégico, duas das empresas o consideram fundamental, para uma delas o 

envolvimento é considerado relativamente importante, em outra este não é considerado. Dado 

alarmante, já que a implementação será realizada pelos mesmos e o controle pelos seus 

superiores diretos. 

Fase V – Controle e avaliação 

O controle deve ser realizado nas quatro fases, segundo a metodologia de Thompson Jr. 

& Strickland III (2000). Entretanto, na fase cinco haverá uma avaliação geral dos resultados 

alcançados a partir do planejamento. Na primeira delas, que deve ser preparada em conjunto 

na fase da elaboração dos objetivos, é realizada a estrutura de medição do desempenho 

organizacional.  

Em seguida, com os padrões previamente definidos e o planejamento estratégico 

implementado, deve ser feita a comparação dos resultados obtidos com os objetivos 

propostos. Assim, esta fase contempla a identificação dos problemas, e a correção dos 

mesmos quanto aos desvios com a meta outrora estabelecida e não identificada na análise já 

realizada, em sentido amplo, envolve os seguintes processos: 

 Avaliação de desempenho; 

 Comparação do desempenho real com os objetivos, metas e estratégias estabelecidas; 

 Analisa os desvios da comparação anterior; 

 Adição de informação ao processo de planejamento, para a definição de rumos futuros; 
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 Acompanhamento e tomada de ação corretiva nos ciclos menores e no final do 

planejamento. 

Neste sentido, o controle deverá ser feito também na etapa da implementação conforme 

houver a necessidade verificada pelo gestor ao atendimento da estratégia, para captar as 

alterações ocorridas no ambiente concorrencial, como ocorre no primeiro macro-processo. 

Isso porque aos gestores são atribuídas muitas atividades e número de funcionários sob o 

comando direto do gestor oscilou na pesquisa entre 2 a 16 funcionários. 

A última fase desta etapa é identificar os problemas e corrigi-los prontamente, uma 

atitude corretiva quanto aos desvios com a meta outrora estabelecida. Asseguram-se assim, os 

resultados que satisfaçam as estratégias, de acordo com as mudanças nas condições 

ambientais (internas e externas) nas quais surjam oportunidades de melhoria. 

Uma forma de manter atualizada a comunicação, acerca dos resultados obtidos com 

aqueles definidos durante todas as fases de elaboração e de implantação do planejamento 

estratégico, é o fornecimento de feedback relativo ao desenvolvimento das ações em 

documentos e principalmente em reuniões. O êxito do planejamento depende da cooperação e 

envolvimentos dos gestores e dos funcionários da PMET e da agilidade no processamento das 

informações quanto à tomada de decisão. 

6.2.  Princípios necessários para implementação do Modelo 

Acredita-se que os princípios e valores das próprias PME devam ser as principais 

diretrizes necessárias para a implementação do modelo proposto de planejamento estratégico, 

são eles: 

 Possuir uma estrutura de análise dos custos e dos benefícios mensuráveis e não-

mensuráveis dos riscos da inovação; 

 Desenvolver processos de desenvolvimento de competências com a finalidade de 

promover a capacidade e habilidade do capital humano, não apenas em estudo de 

técnicas de projetos de software (adequando as pessoas aos seus cargos), mas 

direcionando a empresa em novos campos do conhecimento; 

 Possuir um capital humano baseado no foco do negócio da empresa, sendo importante 

operacionalizar os fatores relacionados com o domínio do conhecimento dentro da 

organização; 
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 Estimular o aprendizado de caráter contínuo, dinâmico e que diz respeito à evolução 

de mudanças internas e externas, posicionando o capital humano como agente da 

competitividade de modo a se produzir inovações; 

 Desenvolver uma cultura organizacional condizente com os valores voltados ao 

aprendizado e à inovação; 

 Instituir nos líderes o papel de agentes de influência e orientação de acordo com o grau 

de maturidade técnica e psicológica e dos trabalhos dos subordinados; 

 Viabilizar a transferência de informações, aproveitando os conhecimentos técnicos e 

habilidades, um esforço para melhorar e desenvolver produtos e processos; 

 Cobrar um comprometimento do capital humano ao processo inovativo, por meio da 

combinação de diferentes inputs e perspectivas para a proposta de uma solução de um 

problema de modo mais criativo.  

Desta forma, o modelo desenvolvido pretende canalizar os esforços das empresas de 

tecnologia de ponta e desmistificar os obstáculos elencados pelos gestores, pesquisados neste 

trabalho.   

6.3. Diferencial do Modelo Proposto de Planejamento Estratégico para as PMET 

Na estruturação do modelo proposto neste trabalho, foram considerados os principais 

fatores ao estímulo à inovação, bem como os obstáculos à implementação do planejamento 

estratégico e o porte empresarial das empresas.  

Dessa forma, será possível atrelar aos métodos acadêmicos já validados em uma 

metodologia mais ágil para o desenvolvimento do planejamento estratégico, que considera as 

correções e mudanças geradas pelo ambiente concorrencial em todas as fases de elaboração 

do planejamento, isso dará agilidade ao processo. Constituindo-se como um modelo mais 

enxuto para a elaboração do planejamento, já que em o gestor poderá controlá-lo melhor as 

através da implementação das estratégias em tarefas, sendo estas analisadas em cada reunião 

assim que houver a necessidade. Não há a necessidade de esperar o término de cada etapa, 

para então, poder iniciar a seguinte etapa do planejamento. Esta espera é relatada nas 

metodologias fundamentadas no âmbito acadêmico, pois para a elaboração do planejamento 

estratégico se utiliza das informações das etapas anteriores como input.  

Deste modo, o modelo proposto promove a vantagem competitiva pela adoção de um 

processo de planejamento mais simples e menos burocrático, que integra as mutações do 

ambiente externo com as estratégias da PMET, como apresenta a Figura 6.4, a seguir. 
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Figura 6.4 – Comparação do modelo proposto com o referencial bibliográfico 

Fonte: A Autora (2009) 

Assim, a riqueza do enfoque dado ao modelo proposto reside na filosofia de 

gerenciamento ágil de processos ligados à engenharia de software, que tem por preocupação o 

aprimoramento das tarefas realizadas durante o desenvolvimento de um produto ou processo 

com alto teor de tecnologia, com profissionais motivados e capazes de resolver problemas 

operacionais (BECK, 2004). Estes últimos estão apresentados na Tabela 6.2 de acordo com a 

tarefa estratégica (JERÔNIMO et al., 2009). 

Tabela 6.2- Obstáculos e desafios estratégicos das empresas de alta tecnologia 

Tarefas Estratégicas Obstáculos Desafios 

Integrar a tecnologia 
com outras áreas 

Assegurar a patente da inovação; 
Basear-se o P&D apenas nas necessidades 
da demanda 

Preço compatível com o mercado, os 
produtos de alta tecnologia são 
inicialmente mais caros e de menor 
ciclo de maturação 

Monitorar e assimilar 
novos conhecimentos 

Ter capital para investir em treinamento e 
capacitação, bem como para contratar 
mestres e doutores 

Calcular o retorno do investimento em 
treinamento 

Avaliar os benefícios 
da capacitação dos 
recursos humanos 

O mau julgamento do gestor – indevida 
importância ao treinamento 

O gestor necessita ser um líder, saber 
ouvir seus subordinados e avaliar as 
mudanças do mercado 

Unir a estratégia com 
as oportunidades 
tecnológicas 

Ausência de capital para investir em 
qualificação dos gestores e dos recursos 
humanos 

Falta de disponibilidade e habilidade 
para elaborar planejamento estratégico 

      Fonte: Jerônimo et al. (2009) 
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Assim, o planejamento estratégico possibilita a descoberta de novas tecnologias através 

da utilização da vantagem em competitiva das PMET a longo prazo, fazendo com que 

gestores e os funcionários estabeleçam um entendimento mútuo a respeito do posicionamento 

da empresa no mercado, dos valores (missão e visão), e dos pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades relatados no planejamento associados com os mesmos. Com o conhecimento 

destes elementos, será possível determinar as ações das PMET para o desenvolvimento das 

potencialidades organizacionais através dos mecanismos de vantagem estratégica relatadas na 

Tabela 3.3. Fato que pode alterar a capacidade administrativa e política nas áreas internas da 

empresa: recursos-humanos, finanças, projetos e marketing (MARCOVITCH, 1978). 

6.4. Conclusões do Capítulo 

Conforme visto, foi proposto um modelo para preencher a lacuna existente na literatura 

a respeito da elaboração do planejamento estratégico, sabendo-se que era fundamental para 

este trabalho desenvolvê-lo envolvendo as diferentes perspectivas e características das 

pequenas e médias empresas de alta tecnologia.  

A metodologia proposta é composta por poucas etapas, e estas podem sofrer alteração 

assim que os gestores se sentirem motivados a modificar, conforme as alterações e as 

incertezas do ambiente mercadológico. A explicitação da missão e visão em declarações 

diferentes pode auxiliar as PMET a delinear e monitorar suas ações futuras, juntamente com o 

controle dos resultados obtidos com os padrões previamente definidos no planejamento 

estratégico. Os ajustes são normais e necessários no processo estratégico de qualquer 

organização, fazendo também com que os responsáveis pelo delineamento e implementação 

do processo adotem uma abordagem participativa.  

Neste sentido, acredita-se ter sido concretizado um dos alvos deste trabalho: analisar o 

planejamento estratégico das PMET, por meio da aplicação de questionário desenvolvido para 

diagnosticar e adequar às metodologias vigentes e, finalmente, estruturar uma proposta de 

modelo de planejamento estratégico. 

Entretanto, é importante ressaltar a necessidade da conscientização e engajamento dos 

gestores quanto ao processo do planejamento estratégico, bem como o envolvimento dos 

funcionários dos níveis tático e operacional que implementarão a metodologia administrativa 

em suas áreas de trabalho. 
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7. Conclusões e limitações 

Este trabalho teve como objetivo geral, a estruturação de uma nova metodologia de 

planejamento estratégico adaptado à realidade das PMET. Neste sentido, foram definidos os 

objetivos específicos descritos em cada capítulo, são eles:  

 Capítulo 2 – Analisou as técnicas e ferramentas atualmente utilizadas e validadas pelo 

âmbito acadêmico para o planejamento estratégico das PME; 

 Capítulo 3 – Descreveu o cenário atual das PME de tecnologia de ponta do Brasil e do 

Estado de Pernambuco; 

 Capítulo 4 – Definiu-se um grupo amostral de PME de Tecnologia de Ponta para ser o 

foco do trabalho de campo deste estudo, bem como foi elaborada a metodologia de 

coleta de dados, em específico o questionário utilizado nesta dissertação;  

 Capítulo 5 – Identificou as particularidades e dificuldades encontradas pela amostra de 

oito PMET no processo de elaboração do planejamento estratégico. Estas servirão 

como base para o desenvolvimento das atividades consideradas necessárias para a 

compreensão e o estabelecimento da metodologia proposta; 

 Capítulo 6 – Foi aperfeiçoado o roteiro de elaboração do planejamento estratégico 

para as PMET. 

Assim, neste capítulo serão apresentadas as limitações do trabalho, as sugestões para 

trabalhos futuros, as conclusões e reflexões relacionadas ao modelo teórico desenvolvido, 

bem como a síntese do estudo. 

7.1. Dificuldades e limitações do trabalho e recomendações para trabalhos 
futuros 

 Dentre as dificuldades relacionadas a este estudo, a mais importante reside na 

hesitação do gestor em fornecer qualquer informação a respeito da empresa em que o mesmo 

trabalha, e a baixa disponibilidade de tempo dos gestores para participar das entrevistas. 

Destaca-se ainda, no âmbito acadêmico, o reduzido número de estudos a respeito da aplicação 

do planejamento estratégico em empresas com alta tecnologia. Dentre as limitações, tem-se: 

 A necessidade de aplicar o modelo proposto nas empresas de alta tecnologia; 

 Os resultados da pesquisa não podem ser generalizados, salvo uma análise posterior a 

este trabalho, em virtude de se ter estudado o universo do setor no Estado de 

Pernambuco. 
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As sugestões para trabalhos futuros envolvem o enriquecimento do modelo proposto 

apresentado através da implementação do mesmo nas empresas estudo de caso, a avaliação do 

processo durante as fases de elaboração do planejamento estratégico e o confronto dos dados 

entre o questionário mencionado neste trabalho com os dados derivados após a implantação 

da metodologia sugerida. Sugerem-se também a realização de estudos com o mesmo 

segmento empresarial e econômico (PMET) em outros Estados ou regiões para validar ou não 

o resultado em âmbito macro-ambiental. 

7.2. Síntese do estudo 

O planejamento estratégico é uma metodologia bastante difundida e validada no âmbito 

acadêmico como uma ferramenta que propicia a gestão a longo prazo. Porém vem recebendo 

críticas tanto na rigidez no processo quanto na incapacidade de prever as incertezas e 

mudanças ambientais.  

Todavia, a amostra analisada mostrou que mesmo não realizando o planejamento 

estratégico, as PMET possuem um sistema de controle operacional monitorado pelos 

resultados financeiros e cronológicos dos produtos e serviços ofertados. Conforme os autores 

Prahalad e Ramaswamy (2004), a visão de elaborar uma metodologia que apenas aloque os 

recursos de uma forma correta é errônea e subtrai a importância do planejamento estratégico, 

pois a principal necessidade de se realizar esta ferramenta é alavancar os recursos das PMET. 

Foi nesta lacuna que este trabalho se concentrou em desenvolver uma metodologia mais 

dinâmica capaz de modificar e alterar o planejamento no momento em que a pequena e média 

empresa de alta tecnologia achar oportuno e necessário. 

As particularidades das pequenas e médias empresas citadas nos Capítulos 2 e 3 foram 

identificadas por esta pesquisa durante a aplicação do questionário, também pode-se observar 

a subjetividade dos gestores no processo de tomada de decisão, onde prevalece a gestão 

intuitiva imediatista baseada no histórico de decisões e projetos das empresas e nos resultados 

a curto e médio prazo. Nesta gestão se alegam a falta de tempo e o desinteresse na 

metodologia do planejamento estratégico como os maiores entraves para a implantação do 

mesmo dentro das PMET. Porém, todos atestaram a importância do planejamento estratégico 

como uma orientação das atividades a serem feitas através do monitoramento constante das 

atividades, onde a missão, visão e objetivos são elementos chave para os gestores. 

Outro dado importante foram as análises internas e externas. Nas primeiras, há uma 

centralização das informações em torno da figura do gestor, deste modo, a visão dos 

funcionários não influencia na fase de elaboração do planejamento e é utilizada apenas em 
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processos decisórios em níveis operacionais. Com relação ao mercado, aos clientes, há uma 

visão subestimada, o que dificulta a análise dos pontos fortes, fracos, ameaças e 

oportunidades das PMET. 

A característica mais marcante emanada pelo perfil dos gestores é o empreendedorismo, 

este pode ser relacionado diretamente aos aspectos de agente identificador de oportunidades, 

movido pelo desafio de possibilitar uma nova ferramenta, adequando os recursos disponíveis. 

É neste sentido que em muitos centros de pesquisa público ou privada nasce o estímulo de 

criar uma empresa de alta tecnologia, fenômeno denominado de spin-off (BENTO & FILION, 

2008). 
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