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RESUMO 

O planejamento estratégico analisa o ambiente dinâmico no qual as empresas estão inseridas, propondo uma visão 

atual e futura do negócio. Este estudo objetivou realizar um diagnóstico estratégico, com a aplicação de 

ferramentas do planejamento estratégico, e propor referências estratégicas a partir do Balanced Scorecard (BSC), 

em uma empresa de pequeno porte. Para a coleta dos dados, foi aplicado um questionário semiestruturado à gestora 

da empresa. Por meio das ferramentas utilizadas, foi possível analisar as variáveis que influenciam a empresa. Para 

contemplar o diagnóstico estratégico, analisou-se as variáveis políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, 

ambientais e legais, tratando da análise PESTEL, novas entradas, ameaças de rivalidade, produtos substitutos, 

fornecedores e compradores, com base nas Cinco Forças de Porter; e os pontos fortes e fracos da empresa, 

contemplando a Análise Interna. Após isso, trabalhou-se com o BSC na elaboração de um mapa estratégico de 

objetivos e de metas, indicadores e iniciativas, com vistas a sugerir melhorias nos processos do empreendimento.  

Palavras-Chave: Planejamento Estratégico; Diagnóstico Organizacional; Balanced Scorecard. 

 

1. INTRODUÇÃO 
As organizações encontram-se inseridas em um ambiente dinâmico e competitivo, em 

que a necessidade de tomar decisões acertadas e seguir uma estratégia definida são essenciais 

para o melhor funcionamento das atividades. Para gerar resultados desejáveis ao negócio, 

visando a manutenção competitiva no mercado, é necessário ter embasamento e informações 

claras sobre a situação da empresa e do ambiente. Conforme Oliveira (2018), deve-se fazer 

revisões periódicas e melhorias nas estratégias e nos produtos e serviços ofertados, bem como 

identificar oportunidades e ameaças do meio externo ao negócio, considerando o mercado e as 

mudanças do ambiente empresarial. 

Deste modo, realizar um diagnóstico estratégico, que contemple as análises interna e 

ambiental, e compreender o valor entregue aos clientes são fundamentais. Quando os gestores 

possuem uma visão nítida sobre a empresa, a tomada de decisões torna-se fundamentada e 

proporciona subsídios para a resolução de problemas. Ter conhecimento sobre a realidade do 

mercado é imprescindível para definir uma estratégia conveniente, que contemple os objetivos 

organizacionais e garanta vantagem competitiva. Uma das principais consequências de um 

diagnóstico estratégico é o esclarecimento do valor gerado pela empresa aos clientes.  

O diagnóstico estratégico compreende a elaboração de um levantamento das 

características internas e externas da organização, a análise destes aspectos e a identificação da 

visão e dos valores dela. Segundo Oliveira (2018), visa analisar a situação atual e o momento 

futuro, objetivando construir uma dimensão crítica de sucesso permanente para a empresa, por 

meio da definição de objetivos, metas e estratégias. Logo, o diagnóstico estratégico tem o 

objetivo de mostrar a situação real da organização, contemplando a verificação dos pontos 

fortes e fracos internos, assim como das oportunidades e ameaças do ambiente externo. 

Para realizar uma análise interna, de pontos fortes e fracos, é possível elencá-los por 

meio de uma observação das atividades e dos processos, da infraestrutura interna, dos produtos 

ou serviços disponibilizados, da cultura empresarial e de outros aspectos imprescindíveis para 

o desenvolvimento organizacional. Por outro lado, para construir uma análise externa, de 



 

oportunidades e ameaças, pode-se utilizar ferramentas como a Análise PESTEL, que verifica 

aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais do meio externo em 

que a empresa está inserida, ou as Cinco Forças de Porter, que examina a rivalidade entre 

concorrentes, os produtos e serviços substitutos, o poder de barganha dos fornecedores, a 

entrada de novos concorrentes e o poder de barganha dos clientes. 

O Balanced Scorecard (BSC) é um sistema de gestão estratégica que utiliza indicadores 

financeiros e não-financeiros, estabelecendo relações de causa e efeito entre eles. Essas relações 

contemplam a definição de objetivos, os quais são descritos em mapas estratégicos e são 

relacionados a metas, indicadores e iniciativas/ações (MONTEIRO, CASTRO e PROCHNIK, 

2003). A partir do BSC é possível esclarecer a estratégia empresarial, obter consenso e 

comunicá-la a todos, alinhar as metas departamentais e pessoais à estratégia, associar objetivos 

estratégicos com metas e orçamentos, identificar e alinhar iniciativas estratégicas, realizar 

revisões estratégicas e obter feedbacks.  

Sendo assim, o objetivo deste estudo é realizar um diagnóstico estratégico, com a 

aplicação de ferramentas de análise estratégica, e propor referências estratégicas baseadas no 

Balanced Scorecard (BSC) à uma empresa de pequeno porte. A mesma se situa no município 

de Alecrim, localizado no Noroeste do Estado Rio Grande do Sul. Para a coleta de dados, 

realizou-se uma entrevista, com aplicação de questionário, à gestora e proprietária da empresa.  

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo se classifica segundo os preceitos de classificação de pesquisa expostos por 

Gil (2010). Portanto, em relação à área do conhecimento, se enquadra na grande área das 

Ciências Sociais Aplicadas e na subárea da Administração. Isso porque trata do estudo e da 

aplicação de uma das principais ferramentas utilizadas na área da Administração, o BSC. 

Quanto a finalidade, é uma pesquisa aplicada, a qual objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação, dirigidos à solução de problemas que envolvem interesses locais (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009). O estudo objetiva perceber problemas práticos de uma empresa analisada e, 

a partir disso, aplicar preceitos do BSC, com vistas a solucionar tais problemas.  

Tratando-se dos objetivos, é caracterizada como uma pesquisa exploratória, que 

proporciona familiaridade com o problema para torná-lo explícito (GIL, 2010). Este estudo 

buscou explorar a realidade de uma organização, visando obter informações e dados sobre sua 

estrutura, funcionamento e gestão, por meio da utilização de uma ferramenta de gestão 

estratégica. Por fim, segundo os procedimentos metodológicos a pesquisa é definida como 

estudo de caso, o qual consiste no estudo profundo de um ou de poucos objetos, permitindo seu 

amplo e detalhado conhecimento, conforme explica Gil (2010). Nesta pesquisa, analisou-se 

especificamente o caso de uma única empresa, por meio da verificação de suas características 

e particularidades, com vistas a aplicar os princípios do BSC nesta análise.  

Para coletar os dados do estudo referentes ao diagnóstico dos ambientes interno e 

externo da organização analisada foram utilizadas as técnicas de entrevista, observação e 

questionário. Realizou-se uma entrevista com a gestora do negócio, a partir da aplicação de um 

questionário semiestruturado tratando sobre diferentes abordagens organizacionais baseadas 

nas ferramentas da Administração. Fez-se uma observação na empresa visando compreender 

sua estrutura interna, aspectos da cultura organizacional e os processos e atividades cotidianas.  

A partir disso, os dados obtidos foram analisados de forma qualitativa, ou seja, sem 

utilizar representatividades numéricas, mas sim visando aprofundar a compreensão de uma 

realidade organizacional, tendo como sustentação a sequência das atividades de construção do 



 

BSC. Sendo assim, esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, modalidade que, segundo 

Gil (2010), preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-

se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

 

3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

3.1. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

Oliveira (2018) expõe que o Diagnóstico Estratégico é a primeira fase do processo de 

planejamento estratégico organizacional e tem a função de analisar a real situação da empresa, 

tanto no ambiente interno, quanto no externo. O seu enfoque deve estar na situação atual 

analisada e também no momento futuro, visando construir uma dimensão crítica de sucesso 

permanente da empresa. O diagnóstico estratégico deste estudo é composto por definição da 

missão, da visão e dos valores e realização das análises externa e interna dos ambientes.  

 

3.1.1. Missão 
Conforme Oliveira (2018), a missão refere-se a razão de ser da empresa. Determina o 

negócio, o motivo de existência e as atividades que devem ser concentrados, bem como traduz 

o sistema de valores e crenças da organização em termos de negócios e áreas de atuação. Para 

estabelecer a missão, é importante considerar a razão de ser e a natureza do negócio, as 

atividades em que deve concentrar esforços, o que vende e pretende vender no mercado, os 

fatores de influência nas vendas, o diferencial de conhecimento, os mercados-alvo, os clientes, 

os produtos e serviços, o diferencial competitivo seu e dos concorrentes, a região de atuação, a 

imagem no mercado, as necessidades sociais e os valores. 

A partir dessas orientações, entende-se que a razão de ser da empresa analisada é atender 

a população da cidade de atuação, comercializando artigos de qualidade, com o intuito de 

garantir a renda familiar da gestora. Em relação a natureza do negócio, trata-se de uma empresa 

que atua no segmento do comércio, nos ramos de papelaria, bazar e utilidades. O seu mercado-

alvo é o público da classe média-alta, considerando o preço mais elevado dos produtos em 

relação à concorrência no município. Este público é composto por faixas etárias variadas e de 

ambos os sexos, o que se explica pela diversificação de itens para venda. A região de atuação 

se concentra no município de Alecrim, Região Noroeste do Rio Grande do Sul. A cidade é 

constituída por uma população interiorana de cerca de 7.000 habitantes e se delimita por 42 km 

de região costeira, conforme dados municipais. 

As vendas são influenciadas por diversos fatores, como o poder de compra da 

população, a qualidade dos produtos, as técnicas de vendas e atendimento, a oferta de produtos 

diversificados e exclusivos, a proximidade ou não da empresa com o cliente e a escolha 

adequada dos fornecedores. Os principais diferenciais de conhecimento necessários para essas 

vendas são conhecer o perfil dos clientes e as suas preferências, para melhor atendê-los, e 

manter um relacionamento com os fornecedores adequados, para garantir a qualidade dos 

produtos. A maioria dos produtos disponibilizados pela empresa não necessita de 

conhecimentos técnicos para ser vendida, sendo necessário que as colaboradoras saibam 

distinguir suas características, vantagens e benefícios.  

Considerando estes aspectos, definiu-se para a empresa a seguinte Missão: 

“Comercializar produtos de qualidade e manter vínculos fortes e duradouros com os clientes, 

visando potencializar a sustentabilidade do negócio”. Tendo em vista que atualmente a empresa 



 

não possui uma missão formalizada, será sugerida a sua formalização e recomendado que esta 

seja disposta em um local da empresa em que possa ser visualizada por todos que a frequentam.  

 

3.1.2. Visão 
A visão representa os limites que os proprietários, gestores e executivos conseguem 

enxergar dentro de um período de tempo futuro para a organização, demonstrando aonde quer 

chegar e o foco que pretende alcançar (OLIVEIRA, 2018). Trata-se de uma perspectiva clara 

dos propósitos para o futuro do negócio, direcionando-o a definir as estratégias e atingir metas 

e objetivos determinados pelo planejamento estratégico.  

Durante a entrevista realizada com a gestora, constatou-se que não existe uma visão 

formalizada do negócio. A empresária apenas tem uma percepção própria sobre onde deseja 

que a empresa chegue e de quais resultados quer alcançar. Declarou que pretende que a empresa 

abranja o mercado em que atua de forma mais ampla, objetivando ter um comércio maior e com 

uma maior quantidade de produtos disponíveis, buscando sempre satisfazer os clientes. Deseja 

que sua empresa seja uma referência no município, tendo em vista o seu potencial. 

Considerando estes aspectos, indica-se à empresa a formalização da sua visão, visto que 

é fundamental que a gestora tenha definido uma perspectiva clara dos propósitos futuros do 

negócio, visando traçar objetivos e metas para alcançá-los. Assim, sugere-se a seguinte Visão: 

“Ser reconhecida no município de Alecrim/RS como referência na comercialização de produtos 

de utilidades e presentes, por meio do compromisso em satisfazer as necessidades dos clientes.” 

 

3.1.3. Valores 
Oliveira (2018) explica que os valores demonstram o conjunto de princípios, crenças e 

questões éticas fundamentais de uma empresa, fornecem sustentação para o processo decisório 

e, se forem efetivamente verdadeiros, sustentam a vantagem competitiva. Eles representam a 

cultura e a identidade organizacional, transmitindo a essência do negócio, e são importantes 

para definir as normas de conduta dos colaboradores e se aproximar do público externo. 

A partir das declarações da gestora do negócio analisado, verificou-se que, assim como 

a missão e a visão, os valores não estão formalizados. Porém, durante a entrevista, foram citados 

alguns princípios, opiniões e crenças pela empresária, os quais levaram a formulação dos 

seguintes Valores a serem formalizados na empresa: Ética; Respeito; Responsabilidade; 

Confiabilidade; Qualidade; Credibilidade; e Valorização do cliente.  

 

3.1.4. Análise Externa 
As organizações são constituídas em um contexto externo, que ultrapassam os limites 

da estrutura organizacional, o qual é chamado de ambiente externo e não pode ser controlado 

pela empresa, diferentemente do ambiente interno. É fundamental que seja realizada uma 

análise do ambiente fora à empresa, visto que este apresenta oportunidades e ameaças, em 

função das forças dinâmicas que o compõem. O objetivo desta análise é possibilitar que a 

empresa se posicione para tirar vantagem de oportunidades provenientes do ambiente e evitar 

ou minimizar as ameaças encontradas nele (WRIGHT, KROLL e PARNELL, 2011).  

Deste modo, um dos objetivos do estudo foi realizar uma análise externa da empresa 

considerada, verificando as possíveis oportunidades e ameaças ao negócio, provenientes do 

ambiente externo. Visando gerar uma análise consiste e que abranja diferentes aspectos do 

ambiente, utilizou-se a Análise PESTEL e as Cinco Forças de Porter, apresentados a seguir.  

 



 

a) Análise PESTEL 
 Dentre as ferramentas utilizadas para verificar o ambiente externo em que as empresas 

atuam encontra-se a análise PESTEL, cujo acrônimo representa as forças políticas, econômicas, 

sociais, tecnológicas, ambientais e legais que permeiam o contexto empresarial. Essa 

ferramenta foca em averiguar os aspectos externos que influenciam os rumos das organizações, 

bem como proporcionar uma visão macro da conjuntura das mesmas CAMARGO (2017).  

À vista destes aspectos e considerando o ambiente externo em que o negócio estudado 

está inserido, foi realizada uma análise de aspectos políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, 

ambientais e legais que o tangenciam. Elaborou-se, portanto, a Análise PESTEL da empresa.  

 No que tange as forças político-ambientais, Wright, Kroll e Parnell (2011) destacam que 

os resultados de eleições, legislações, sentenças judiciais e decisões tomadas por comissões 

podem impactar nas decisões das empresas e as medidas adotadas em outros países também 

podem intervir na economia local e provocar mudanças nos processos das organizações. 

Portanto, em relação à estabilidade do governo, a atual situação política do país é instável, pois 

aconteceu recentemente uma troca de governo com um direcionamento político oposto ao 

governo anterior e se visualizam reformas políticas no decorrer do mandato. Em relação a 

emprego e leis operacionais, verifica-se que a taxa de desemprego no país é elevada, explicada 

pela diminuição de demanda por funcionários nas empresas e oferta de mão de obra em 

abundância, além de que as formas tradicionais de trabalho estão se modificando em 

decorrência do processo tecnológico. Sobre as lideranças governamentais, em âmbito 

municipal, dentro de um ano, ocorrerão novas eleições, e se vê que modificações políticas 

municipais afetam diretamente as atividades das empresas. 

Considerando as forças econômicas, Wright, Kroll e Parnell (2011) apontam que as 

questões da economia também têm impacto significativo sobre os negócios, representando tanto 

ameaças, quanto oportunidades. Percebe-se que as práticas trabalhistas estão se modificando, 

uma vez que se observam novas tendências de trabalho, como o teletrabalho e a terceirização, 

e mudanças na forma de compra, como é o caso do e-commerce. Em relação aos impostos e 

taxas, considera-se que este aspecto impacta diretamente nas atividades internas das empresas, 

uma vez que aumentam os custos de compra das mercadorias e, por consequência, o preço final 

dos produtos. Quanto ao nível de renda da população, observa-se que há uma disparidade entre 

a renda da população nas diferentes regiões do país, o que varia o poder de compra das pessoas 

e requer estratégias de vendas por parte das empresas. 

Ao analisar as forças sociais, Wright, Kroll e Parnell (2011) descrevem que tradições, 

valores, tendências sociais e expectativas da sociedade interferem nas decisões das empresas e 

a postura que a empresa adota no mercado pode representar uma oportunidade ou se tornar uma 

ameaça. Quanto ao estilo de vida dos consumidores, é necessário que as empresas se adequem 

ao padrão de vida da localidade em que estão situadas, visando manterem-se no mercado. 

Acerca da demografia, a tendência é que a população seja composta por uma maioria de adultos 

e idosos, o que faz com que as empresas precisem elaborar estratégias para este público. A 

partir da análise da localização, para se manterem competitivas no mercado, as empresas devem 

considerar a área geográfica em que estão localizadas, uma vez que as particularidades de cada 

região modificam as necessidades e os desejos dos compradores.  

Ao considerar os fatores tecnológicos, Wright, Kroll e Parnell (2011) expõem que as 

inovações científicas podem oferecer oportunidades ou ameaças às empresas, pois variam de 

um setor para o outro e podem significar a extinção de certos empreendimentos e o início de 

outros. Uma característica relevante das forças tecnológicas é a pesquisa e desenvolvimento 



 

(P&D), a qual se tornou fundamental, considerando que o mercado é competitivo e demanda 

melhores produtos e serviços, com preços mais acessíveis. Para que as empresas possam ter 

controle sobre suas demandas internas, ter agilidade em seus processos e demonstrar resultados 

satisfatórios, um sistema de gerenciamento empresarial pode auxiliar nesta tarefa, objetivando 

melhorar a produtividade e captar oportunidades de negócio. Além disso, qualidade e preço são 

fatores decorrentes da utilização de tecnologias, ou seja, por meio dela, espera-se que a 

qualidade aumente e o preço diminua.  

Silva (2017) expõe que por meio das questões ambientais as empresas podem averiguar 

os aspectos relacionados ao meio ambiente, infraestrutura, tempo, disposição de materiais, 

consequências ecológicas e legislação. É notório que boas condições de infraestrutura são 

aspectos imprescindíveis para o correto funcionamento das atividades e o contrário é prejudicial 

às mesmas. Considera-se que a sazonalidade é um fator que influencia nas vendas das empresas, 

visto que estão sujeitas às flutuações de demanda do consumidor em determinadas épocas do 

ano, de acordo com estações do ano e datas comemorativas. Ao examinar as consequências 

ecológicas, constata-se que o uso de plásticos pelas empresas, principal produto utilizado pela 

empresa em estudo, é um fator preocupante ao meio ambiente, na medida em utilizam este 

elemento na maioria dos processos, desde a constituição do produto até a comercialização, sem 

dar uma destinação correta na maioria dos casos.  

Os fatores legais também podem modificar o modo de atuação das organizações, sendo 

necessário ater-se a questões como taxas de juros sobre produtos, legislação trabalhista, direito 

do consumidor, dinâmica das importações e exportações, saúde e segurança no trabalho e as 

regulações, conforme a lei determina (CABRAL, 2018). Em relação aos fatores legais 

relacionados ao emprego, independente do ramo de atuação, as empresas devem estar atentas 

as normas legais estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego para exercerem suas 

atividades com segurança. Além disso, devem conhecer as leis dispostas no Código de Proteção 

e Defesa do Consumidor para evitar transtornos judiciais, pois os consumidores, com ciência 

de seus direitos, poderão acionar os órgãos de defesa. Da mesma forma, as importações e 

exportações são importantes para manter o dinamismo da economia do país. Quando o total de 

exportação é maior do que a importação significa que o dinheiro que entra no país é maior. 

Quando as importações são maiores, o preço do dólar aumenta, fazendo com as pessoas 

importem menos e comprem mais produtos de empresas locais 

O desenvolvimento da Análise PESTEL proporcionou compreender quais são os fatores 

externos, nos âmbitos político, econômico, social, tecnológico, ambiental e legal, que 

tangenciam e determinam a atuação da empresa em questão. Constatou-se que no âmbito 

político, a questão governamental é a que mais influencia empresa. No meio econômico, o nível 

de renda da população somado à inflação impacta diretamente nas vendas. No contexto social, 

uma das principais forças é o estilo de vida da população, que dita sua forma de comprar. 

Quanto à tecnologia, o fator de maior impacto na empresa se relaciona a melhorias na qualidade 

e no preço. Em relação ao fator ambiental, a infraestrutura da localidade em que a empresa se 

situa é o principal ponto de impacto. No aspecto legal, os fatores legais que amparam o 

consumidor são os principais aspectos considerados.  

 

b) Cinco Forças de Porter 
De acordo com o SEBRAE (2016), a análise das Cinco Forças de Porter foi proposta 

pelo professor Michael Porter, em 1979, e se tornou um clássico da Administração. Essa 

ferramenta serve para organizações de todos os tamanhos e tem o objetivo de analisar o 



 

ambiente competitivo em que a empresa se situa e determinar o melhor posicionamento do 

negócio. Trata sobre cinco contextos em que a empresa está inserida: rivalidade entre 

concorrentes; produtos e serviços substitutos; poder de barganha dos fornecedores; entrada de 

novos concorrentes; e poder de barganha dos clientes. À vista disso, as Cinco Forças de Porter 

foram analisadas na empresa de estudo, visando perceber o ambiente competitivo em que atua.  

Barney e Hesterly (2011) explicam que a primeira ameaça ambiental identificada nas 

cinco forças de Porter são as Novas Entradas, que se referem às empresas que iniciaram suas 

operações recentemente no setor ou que ameaçam começar operações, fomentando a 

concorrência. Atualmente, o custo inicial de investimento no comércio de Alecrim/RS está mais 

elevado do que há 17 anos, quando a empresa foi fundada. Foi declarado pela gestora que ela 

não visualiza possibilidades, no curto prazo, de entrada de novos concorrentes no ramo do seu 

negócio. Visualizaria essa possibilidade se acontecesse algo de impacto econômico na cidade, 

mudando a visão externa sobre o município. Ainda, através de exposições da gestora, notou-se 

que nas cidades do interior, em virtude da globalização, deixou-se de viver apenas o modo de 

vida interiorano, passou-se a demandar por produtos e serviços disponibilizados nos centros 

urbanos. Por isso, um nicho de mercado que poderá possibilitar a entrada de novos entrantes no 

ramo do comércio é a criação de novas formas de comercialização na cidade. 

Outra força é a Ameaça de rivalidade, representada pela intensidade da competição entre 

os concorrentes de uma organização. Para Barney e Hesterly (2011), a rivalidade ameaça as 

empresas, reduzindo seus lucros econômicos, de modo que altos níveis de rivalidade em um 

setor acarretam cortes de preços, lançamentos de produtos, campanhas de publicidade acirradas 

e ações e reações competitivas rápidas. Conforme a gestora da empresa, existem quatro 

concorrentes no município, porém, não comercializam exatamente os mesmos produtos. A 

empresária afirmou que não olha para os concorrentes, ela trabalha dentro das suas expectativas 

e das expectativas dos clientes. Constatou-se que as principais práticas de diferenciação 

utilizadas são as seguintes: bom atendimento, no qual se preza pela necessidades dos 

consumidores; qualidade dos produtos, pois a empresa tem compromisso com a confiabilidade 

dos clientes; facilidade de pagamento, como forma de beneficiar os clientes fiéis; modificação 

semanal da organização interna, visando atrair a atenção dos clientes para as novidades; e 

comercialização de linhas específicas, com foco nas datas comemorativas. 

O modelo de Porter também apresenta a Ameaça de produtos substitutos como uma 

força. Segundo Barney e Hesterly (2011), produtos ou serviços oferecidos por rivais de uma 

empresa atendem praticamente às mesmas necessidades dos clientes, da mesma maneira, 

enquanto que substitutos atendem às mesmas necessidades, mas de maneiras diferentes. A 

gestora considera que não existem produtos substitutos aos seus no município. Contudo, notou-

se que na própria empresa existem tais produtos, em função da variedade. Outro aspecto é a 

automação de processos, que substitui atividades rotineiras e manuais, bem como a 

terceirização, que substitui serviços e atividades. Questionou-se à gestora se existe alguma parte 

do trabalho da empresa que poderia ser automatizada, substituída ou terceirizada e a mesma 

afirmou que não existe, pois a principal atividade é a venda e o atendimento ao público.  

A Ameaça de fornecedores é a quarta força ambiental, dentre as cinco esplanadas por 

Porter. Os fornecedores disponibilizam para as empresas uma variedade de matérias-primas, 

mão de obra e bens, mas, ao mesmo tempo, podem ameaçar o desempenho de empresas em um 

setor, aumentando o preço ou reduzindo a qualidade (BARNEY e HESTERLY, 2011). A 

empresa analisada possui, em média, vinte fornecedores, os quais se diferem em vários 

aspectos, principalmente entre o tempo de relacionamento. Foi citado que a relação mais 



 

próxima com o fornecedor é um ponto forte, visto que fornecedores antigos fornecem melhores 

descontos nas compras e formas mais facilitadas de pagamento. Questionou-se ainda se a troca 

de fornecedores ocorre de maneira fácil ou difícil e foi declarado que ocorre dentro do esperado, 

de forma fácil, pois quem detém o poder em relação às compras é a empresa.  

A última força ambiental apresentada por Porter é a Ameaça de compradores, 

caracterizada pelo poder de barganha dos clientes que adquirem os produtos ou serviços de uma 

empresa. Conforme Barney e Hesterly (2011), enquanto que os fornecedores agem para 

aumentar os custos da empresa, os compradores agem para reduzir os lucros, demandando por 

produtos mais baratos. Analisou-se sobre qual o poder que os clientes possuem em relação ao 

negócio e constatou-se que o cliente antigo e fiel tem um poder maior principalmente na questão 

de barganhar descontos e prazos maiores de pagamento. Dentre os maiores desejos dos clientes 

no sentido de barganha, examinou-se que estes variam durante as épocas do ano. Atualmente, 

se considera que os clientes em geral preferem descontos, ao invés de pagamentos parcelados, 

por exemplo, enquanto que clientes fiéis tem preferência por compras a prazo.  

A partir da análise da Cinco Forças de Porter, concluiu-se que a gestora não considera 

novos concorrentes, rivalidade do mercado, produtos e serviços substitutos, fornecedores e 

compradores como ameaças ao seu negócio. De acordo com ela, estas forças existem e, em 

alguns casos, impactam nas atividades da empresa, mas não são vistas como ameaças. Isso 

porque não se visualiza o aumento de concorrência, as práticas dos concorrentes não são 

seguidas, não se supõe a existência de produtos substitutos e preza-se por uma relação positiva 

com fornecedores e compradores. 

 

3.1.5. Análise Interna 
O ambiente interno da empresa, também denominado como ambiente organizacional, é 

a parte que pode ser controlada pela mesma. Apresenta sua estrutura tangível e intangível, 

constituída por pontos fortes e pontos fracos. A análise interna se refere a avaliação destes 

aspectos internos, os quais são essenciais para a formulação de estratégias, conforme expõem 

Wright, Kroll e Parnell (2011).  

Realizou-se uma análise interna da empresa considerada, identificado as forças e as 

fraquezas. Segundo Magalhães e Sampaio (2007), forças são condições internas e competências 

em estruturas, processos e capital humano que garantem à organização vantagens competitivas 

no atendimento do mercado. Fraquezas se referem às limitações e desvantagens nas condições 

e competências da organização, que dificultam o desenvolvimento de estratégias. 

 

a) Pontos fortes 

Em relação às forças do ambiente interno da empresa, tem-se como ponto positivo a 

localização do ponto comercial, visto que se situa no centro da cidade de Alecrim/RS, próxima 

a outras instituições como banco, rodoviária, supermercado e posto de combustível. A grande 

circulação de pessoas neste espaço gera um maior número de clientes à empresa, se comparado 

com as concorrentes, que se localizam em pontos comerciais menos favoráveis.  

Para tomar decisões, é considerada a satisfação do cliente em primeiro lugar, assim 

como para obter mercadorias, em que se preza por tendências do mercado e demanda dos 

clientes. O atendimento também é considerado um ponto forte no momento de atrair e manter 

os clientes, pois o fato de ser uma empresa menor e se situar em um município pequeno permite 

uma maior proximidade com os clientes. A maioria das pessoas na cidade se conhece e costuma 



 

frequentar a empresa semanalmente, até mesmo para tomar um chimarrão, o que contribui para 

a oferta de um atendimento de qualidade. 

A fidelidade dos clientes também é considerada um ponto forte, já que a empresa possui 

muitos clientes fiéis desde a sua inauguração, em 2002. Este fator decorre principalmente do 

bom atendimento, da qualidade dos produtos e da montagem de presentes variados. Para manter 

a fidelização dos clientes, a empresa busca oferecer, por exemplo, atrativos como bebidas e 

lanches, a fim de que os compradores se sintam cada vez mais à vontade e em sintonia com ela.  

Considera-se a qualidade dos produtos o diferencial competitivo da empresa, uma vez 

que a maioria é de marcas reconhecidas no mercado. Além disso, a empresa oferece uma ampla 

variedade de produtos que contemplam todas as faixas etárias, bem como propicia a venda 

casada, ou seja, ao adquirir um produto, o consumidor tem a possibilidade de levar outros que 

combinem com o primeiro. Evidencia-se que a empresa não foca em trabalhar com mercadorias 

de baixo preço, mas com produtos variados e de qualidade superior, com maior valor agregado.  

 No que tange à disposição dos produtos, estes podem ser facilmente visualizados pelos 

clientes ao entrarem no local, já que estão distribuídos em seções, o que proporciona uma maior 

agilidade no processo de compra. Em datas comemorativas, como Natal, Páscoa, Dia das mães 

e Dia dos Pais, se organiza um showroom, isto é, um espaço específico na parte central da 

empresa para dar ênfase à visualização de determinados produtos. Em relação a fidelização dos 

fornecedores, a empresa possui relação com uma variedade de fornecedores, o que contribui 

para a aquisição de produtos exclusivos e com menores preços e condições favoráveis de 

pagamentos. Como exemplo, cita-se a linha de Chocolates de Gramado, cujas vendas são feitas 

exclusivamente pela empresa na cidade.  

Por fim, um dos principais pontos fortes da empresa é o comprometimento da 

proprietária com o negócio. Esta realiza o gerenciamento do processo de compra de 

mercadorias, administração dos recursos, vendas, organização interna, administração de 

recursos humanos, isto é, atua em todos os níveis necessários para promover a sustentabilidade 

empresarial e satisfazer os clientes. Além disso, a empresa vem crescendo no mercado local, o 

que é resultante da atuação da sua gestora juntamente do auxílio das colaboradoras.  

 

b) Pontos fracos 

Por ser uma empresa pequena e possuir um menor volume de recursos financeiros e 

tecnológicos à disposição, torna-se necessário um controle preciso de custos, despesas, fluxo 

de caixa e gerenciamento de clientes e estoque. Porém, este controle com a utilização de um 

software está em processo de implantação. O controle das vendas e financeiro, de informações 

de clientes e de estoque ocorre de modo informal, por meio de anotações em agendas e fichas, 

pelas colaboradoras e a gestora, além da empresa não contar com um sistema de emissão de 

nota fiscal, fato que pode comprometer o controle efetivo do negócio e, consequentemente, a 

lucratividade da empresa.  

Com relação ao espaço físico, há necessidade de um local mais amplo para que os 

produtos possam ficar melhor expostos e facilitar a visualização pelos clientes, dado a variedade 

de linhas e itens comercializados. O espaço do estoque também está comprometido, pois utiliza-

se este ambiente para guardar os produtos novos e também aqueles não vendidos de um ano 

para outro, o que dificulta o gerenciamento do mesmo. O espaço ocupado pela empresa é 

alugado, o que impede a mudança de estrutura, além de gerar um gasto que impacta no preço 

dos produtos. Porém, a proprietária reconhece que o espaço físico é pequeno, possui recursos 

financeiros disponíveis e tem interesse de o ampliar.  



 

O direcionamento das funções também é considerado um ponto fraco, na medida em 

que não há uma definição clara sobre o papel que a gestora e as colaboradoras exercem. As três 

pessoas que trabalham na empresa realizam todas as funções, desde a limpeza, as vendas, até o 

controle do caixa, o que dificulta o gerenciamento das partes. A gestora, por deter a função mais 

elevada, deveria controlar o fluxo de caixa, fornecedores e o estoque, deixando as demais 

funções para as colaboradoras e auxiliando nas vendas diretas apenas quando necessário.  

As redes sociais, como Instagram, Facebook e Whatsapp, não são utilizadas para a 

divulgação dos produtos. A forma atual de realizar o marketing é o “boca a boca” entre os 

clientes na cidade. Por mais que este modelo de divulgação seja considerado eficaz, nota-se que 

as pessoas vêm buscando os canais digitais para visualizar os produtos e as tendências do 

momento. Destaca-se que o fato de o município de Alecrim/RS possuir uma empresa de 

instalação de internet própria possibilitou que grande parcela da população tenha acesso às 

redes sociais, o que enfatiza a importância de aderir às mesmas, para divulgar os produtos. No 

entanto, a empresa não possui um treinamento de marketing, tampouco colaboradores 

suficientes para atender toda a demanda de trabalho.  

Por fim, um dos principais pontos fracos da empresa é o fato de ela não possuir definidas 

diretrizes estratégicas, como missão, visão e valores. A gestora não possui um conhecimento 

exato do significado de cada um dos três fatores, mas relatou a importância e o interesse de 

formalizá-los. Estes podem ser considerados como um pilar da organização, pois servem como 

direcionadores para as decisões, além de fundamentar aos colaboradores os comportamentos, a 

definição do caminho a ser seguido e onde a empresa pretende chegar.   

 

3.2. BALANCED SCORECARD (BSC) 

O Balanced Scorecard (BSC) é um sistema de gestão estratégica que utiliza indicadores 

financeiros e não-financeiros, estabelecendo relações de causa e efeito entre eles. Essas relações 

contemplam a definição de objetivos, os quais são descritos em mapas estratégicos e são 

relacionados a metas, indicadores e iniciativas/ações (MONTEIRO, CASTRO e PROCHNIK, 

2003). Dentre os resultados da aplicação do BSC em uma organização, Kaplan e Norton (1997) 

explicam que o principal se refere ao fortalecimento da estratégia adotada. A partir do BSC é 

possível esclarecer a estratégia empresarial, obter consenso e comunicá-la a todos, alinhar as 

metas departamentais e pessoais à estratégia, associar objetivos estratégicos com metas e 

orçamentos, identificar e alinhar iniciativas estratégicas, realizar revisões estratégicas e obter 

feedbacks para aperfeiçoar a estratégia.  

Para o desenvolvimento e a implantação do BSC, é necessário que os objetivos 

estratégicos estejam alinhados, tendo em vista diferentes perspectivas. Por isso, trabalha-se com 

a definição de objetivos nas seguintes perspectivas: financeira, dos clientes, dos processos 

internos e do aprendizado e crescimento. Após isso, levantam-se quais objetivos serão críticos 

para o sucesso da empresa, apontando indicadores para medi-los, a fim de verificar se estarão 

sendo alcançados ou não. Formulam-se metas para cada objetivo e compõem-se ações para 

alcançá-los, visando a estratégia (FRANCO, RODRIGUES e CAZELA, 2009). 

Cada perspectiva do BSC é composta por objetivos estratégicos que visam aperfeiçoar 

a performance organizacional, dispostos em um mapa estratégico de objetivos, que os interliga 

em uma relação de causa e efeito. Para atingir os objetivos propostos, o modelo do BSC 

considera a necessidade de estabelecer indicadores que meçam estes objetivos, metas que os 

quantifiquem e iniciativas/ações que os coloquem em prática. Estes passos devem considerar o 

alcance da estratégia organizacional, a qual deve estar pautada na missão, na visão e nos valores.  



 

3.2.1. Mapa estratégico de objetivos 

Na elaboração do planejamento estratégico, os gestores utilizam ferramentas de análise 

e gestão para auxiliar na formulação dos objetivos e na definição da estratégia da empresa. O 

principal instrumento utilizado é o mapa estratégico de objetivos do BSC, o qual mostra como 

a estratégia liga os ativos intangíveis a processos que criam valor na empresa. Assim, a 

estratégia consiste em um conjunto de hipóteses sobre causas e efeitos, cujas relações ligam os 

objetivos entre si, sob as quatro perspectivas do BSC (KAPLAN e NORTON, 1997).  

No mapa estratégico, Kaplan e Norton (1997) explicam que as relações de causa e efeito 

são representadas por setas que interligam os objetivos estratégicos. Estes são acompanhados 

de indicadores de desempenho e suas respectivas metas e ações para alcançar tais metas. Essa 

ferramenta possibilita aos gestores a descrição e o gerenciamento da estratégia na medida em 

que o alinhamento e a interligação dos objetivos das perspectivas é a chave para a criação de 

valor e, portanto, para uma estratégia focada e consistente, tendo em vista que não possibilita 

às empresas concorrentes saber desta interligação lógica entre os objetivos propostos.  

A partir destas definições e considerando os pontos fracos e fortes da empresa analisada, 

as oportunidades e ameaças do ambiente, em uma análise interna e externa de fatores que a 

influenciam, foram elencados objetivos estratégicos para a mesma, nas quatro perspectivas do 

BSC. Tais objetivos foram trabalhados em uma relação de causa e efeito, como propõe o 

modelo, interligando-se entre si. A figura 1 expõe o mapa estratégico de objetivos. 

 
Figura 1: Mapa estratégico de objetivos 
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A perspectiva financeira do BSC pode ser considerada a área mais relevante à empresa, 

visto que os objetivos financeiros são o foco para o alcance dos objetivos das demais 

perspectivas. Sob a análise das demonstrações financeiras avalia-se o desempenho e a 

capacidade da organização em gerar resultados econômicos e financeiros favoráveis, que 

satisfaçam os gestores e garantam a sobrevivência e o crescimento da organização no mercado 

(KAPLAN e NORTON, 1997).  

O objetivo de adquirir mercadorias com custos reduzidos tem como foco diminuir os 

custos e as despesas na compra de mercadorias com os fornecedores que já possuem uma 

relação próxima com a empresa e buscar novos fornecedores e mercadorias que garantem a 

mesma qualidade, porém com um custo menor. Para atingir o objetivo de aumentar a 

lucratividade é possível avaliar os custos, equilibrar o preço de venda com a qualidade dos itens, 

controlar o estoque para verificar quais itens possuem maior giro e estruturar um pós-venda 

efetivo. O objetivo de focar as vendas nos produtos que geram maiores receitas é um desafio 

para a gestora, pois a empresa comercializa uma gama de produtos variados. Deve-se avaliar as 

vendas a fim de quantificar quais os produtos são responsáveis pelos melhores resultados 

financeiros e agregar à comercialização técnicas de marketing. 

Segundo Kaplan e Norton (1997), a perspectiva clientes traduz a missão e a estratégia 

da empresa em objetivos específicos, identificando em qual mercado atuar e quais produtos 

comercializar para obter maior crescimento e lucratividade. Por meio dos indicadores é possível 

analisar como a empresa se posiciona no mercado, qual a visão dos clientes em relação a ela e 

quais as melhorias que devem ser realizadas para satisfazer e reter o público consumidor.  

Um dos objetivos desta perspectiva é atrair novos clientes, sendo que a maioria dos 

atuais são de Alecrim/RS. Deve-se identificar os clientes potenciais, compreendendo porque 

eles ainda não consomem os produtos da empresa e empreender estratégias em relação a isso. 

O segundo objetivo é aumentar a satisfação do cliente, por meio de uma pesquisa de satisfação, 

através de avaliações e questionários, com os clientes para saber quais são seus desejos e captar 

sugestões de melhorias. O último objetivo desta perspectiva é fortalecer a marca da empresa, a 

fim de que ela seja reconhecida também em outras cidades, diante do investimento em 

marketing e propaganda nas redes sociais. Também devem ser escolhidos cores e símbolos que 

representam a marca da empresa e através da estruturação e definição da missão, visão e valores 

da organização, difundi-la a todos os clientes.  

A perspectiva dos processos internos caracteriza-se por identificar os processos mais 

relevantes para a realização dos objetivos dos acionistas e clientes de uma organização 

(KAPLAN e NORTON, 1997). Enquanto os outros modelos tradicionais estão focados em 

medir o desempenho da estrutura produtiva, o BSC busca avaliar o desempenho do ciclo 

“inovação-operação-pós-venda” e analisar todo o sistema. Esses aspectos contribuem para uma 

formação sólida da cadeia de valor, a qual consiste em uma sequência de transformações em 

que os insumos passam e geram gradativamente mais valor ao cliente (HERNANDES, CRUZ 

e FALCÃO, 2000).  

Otimizar os espaços disponíveis é um dos objetivos desta perspectiva, pois no atual 

ambiente da empresa está disposta nos expositores uma quantidade grande de produtos, o que 

dificulta a visualização dos mesmos e ainda a locomoção dos clientes no espaço. Ao reorganizar 

o layout interno facilita-se a visualização dos produtos, bem como deixa os clientes mais 

confortáveis. Também se analisou que automatizar os processos internos, por meio do uso de 

sistemas informatizados, contribuirá para o controle das vendas e estoque. Tendo em vista que 

a empresa possui um vínculo duradouro com os principais fornecedores, verificou-se que 



 

promover mais qualidades dos produtos é uma das principais alternativas para manter a 

exigência que o público da empresa almeja. Portanto, é necessário buscar constantemente por 

novos fornecedores que atendam estas demandas solicitadas, bem como analisar e seguir as 

novas tendências do mercado no ramo de bazar e papelaria.  

Quanto à perspectiva de aprendizado e crescimento, Kaplan e Norton (1997) destacam 

que as maiores mudanças do pensamento gerencial foram em relação aos recursos humanos, no 

qual os funcionários passaram de provedores de força física para analisadores de dados em 

ambientes automatizados. Essa afirmação evidencia a relevância dos colaboradores em uma 

organização, visto que, de acordo com Sveiby (1998, apud HERNANDES, CRUZ e FALCÃO, 

2000), os recursos humanos são os únicos agentes ativos, pois dão origem a todos os outros 

bens tangíveis e intangíveis. 

Com o intuito de manter os colaboradores em constante desenvolvimento, devido a 

relevância dos recursos humanos, sugere-se a definição de funções para colaboradoras e 

gestora, estabelecendo uma hierarquia e o que cada funcionária realizará e a possibilidade de 

treinamentos e cursos relacionados a vendas e gestão. Para impulsionar as vendas e a marca da 

empresa, recomenda-se promover o marketing através dos meios tecnológicos, no caso, as redes 

sociais, aonde podem ser realizadas promoções e sorteios, divulgação de produtos e expansão 

da marca da empresa.  

Diante disso, o mapa estratégico mostra que ao definir funções para as colaboradoras e 

gestora é preciso também proporcionar treinamentos às mesmas bem como, a partir da 

automatização dos processos internos, criar logins de acesso no sistema gerencial a elas, para 

registrar suas ações, visando o controle das atividades. Ao proporcionar treinamentos às 

colaboradoras, estes devem abordar assuntos sobre marketing e vendas, com foco em novas 

tecnologias, e utilização de sistemas gerenciais, sendo estes considerados os mais importantes 

no presente momento, tendo em vista a automatização. Ainda, promover o marketing através 

de tecnologias se interliga com a automatização dos processos, principalmente à utilização de 

mídias sociais para fazer a propaganda do negócio.  

Otimizar os espaços disponíveis visa proporcionar maior comodidade aos clientes para 

circularem pela empresa e melhorar a visualização dos produtos, permitindo aumentar a 

satisfação do público consumidor. Um dos principais resultados esperados ao automatizar 

processos internos é atrair novos clientes, pois a utilização de tecnologias gerará maior controle 

sobre as atividades organizacionais, possibilitando perceber os aspectos a serem melhorados. 

Promover mais qualidade aos produtos impactará no aumento da satisfação do cliente e no 

fortalecimento da marca empresarial.  

O objetivo de atrair novos clientes é uma consequência do objetivo de aumentar a 

receita. Do mesmo modo, ao aumentar a satisfação do cliente, tanto dos fiéis quanto dos novos, 

aumenta-se a receita e, a longo prazo, garante-se a sustentabilidade financeira, pois clientes 

satisfeitos retornam a empresa e também realizam marketing boca-a-boca. Fortalecer a marca 

da empresa é um objetivo que irá gerar impactos positivos na busca por novos clientes, no 

aumento da satisfação dos mesmos, na geração de receita e na sustentabilidade empresarial, 

uma vez que uma marca forte no mercado faz com que a empresa seja bem reconhecida. 

Na perspectiva do topo do mapa estratégico, tanto o objetivo de adquirir mercadoria 

com custos reduzidos, quanto garantir a sustentabilidade financeira convergem para o principal 

objetivo de aumentar a receita. Nota-se, portanto, a interligação entre as quatro perspectivas do 

BSC, de modo que cada objetivo elencado tem a função de fomentar o alcance dos demais. 



 

Evidencia-se a estratégia da empresa, ao mostrar os processos que criam valor aos clientes, 

gerando vantagens competitivas.  

 

3.2.2. Metas e indicadores 

O processo de estabelecimento dos objetivos de uma empresa pode passar, em um 

momento inicial, por uma abordagem qualitativa, mas também necessita se consolidar em uma 

abordagem quantitativa. Oliveira (2018) explica que essa quantificação dos resultados pode ser 

efetuada por meio do BSC, a partir da utilização de metas e indicadores. 

Após a elaboração dos objetivos nas quatro perspectivas do mapa estratégico do BSC 

devem ser elaboradas metas e indicadores, para facilitar a aplicação destes objetivos. As metas 

possuem a função de quantificar os objetivos, isto é, determinar quantidades e tempo de 

realização, enquanto que os indicadores têm a função de medir a aplicação dos mesmos, para 

avaliar seus resultados. Kaplan e Norton (1997) expõem que os executivos devem estabelecer 

metas e indicadores com pelo menos três ou cinco anos de antecedência, para proporcionar 

transformações na empresa. 

Após a definição dos objetivos estratégicos foram determinadas metas para quantificá-

los e indicadores para medi-los, como propõe o modelo do BSC. Os objetivos apresentados no 

mapa estratégicos estão associados às respectivas metas e indicadores no Quadro 1.  

 
Quadro 1: Perspectivas do BSC*  

 OBJETIVOS METAS INDICADORES 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 

F
IN

A
N

C
E

IR
A

 

Adquirir mercadoria com 

custos reduzidos 

Reduzir 10% dos custos com 

aquisição de mercadorias até o 

final do primeiro trimestre de 2020 

Percentual de redução de custos 

Aumentar a lucratividade 
Aumentar 20% das vendas no 

primeiro semestre de 2020 

Índice de lucratividade = (lucro 

líquido anual / receita total do ano) x 

100 

Focar as vendas nos 

produtos que geram 

maiores receitas 

Identificar os 10 produtos que 

geram as maiores receitas 

Participação do produto na receita 

total = (Receita total / Quantidade 

vendida) x 100 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 

C
L

IE
N

T
E

S
 

Atrair novos clientes 
Aumentar em 10% a quantidade de 

clientes a cada trimestre 
% de novos clientes 

Aumentar a satisfação 

dos clientes 

Manter em 100% a satisfação dos 

clientes 
Questionário de satisfação 

Fortalecer a marca da 

empresa 

Aumentar a quantidade de 

consumidores que conhecem a 

empresa pela marca 

Questionário de percepção da marca 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 

P
R

O
C

E
S

S
O

S
 

IN
T

E
R

N
O

S
 

Otimizar os espaços 

disponíveis 

Em um trimestre, realizar a 

reorganização do espaço 
Quantidade de produtos expostos 

Automatizar os processos 

internos 

Finalizar a implantação do sistema 

de gerenciamento 

Tempo para transferir dados e 

informações para o sistema 

Promover mais qualidade 

dos produtos 

Realizar testes de qualidade a partir 

da aquisição de novas mercadorias 
Teste de qualidade dos produtos 

*Continuação na próxima página 
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S

C
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E
N

T
O

 Definir funções para 

colaboradoras e gestora 
Construir um organograma de 

cargos e funções em um trimestre 
Organograma 

Proporcionar treinamentos às 

colaboradoras 
A cada seis meses, efetuar 

treinamentos 
Quantidade de participação 

em cursos e eventos 

Promover o marketing através 

de tecnologias 
Alcançar 30% da população do 

município nas redes sociais 
Alcance nas redes sociais 

(App) 

 

3.3.3. Iniciativas 

Após a definição dos objetivos, metas e indicadores, a organização deve lançar um 

conjunto de iniciativas que criarão condições para colocar em prática o que foi planejado. As 

iniciativas estratégicas definem e fornecem recursos para a aplicação das metas e objetivos e 

criam resultados, gerenciando a estratégia. Devem estar alinhadas em torno dos temas 

estratégicos e serem visualizadas como um pacote integrado de investimentos (KAPLAN e 

NORTON, 2004). Tendo em vista as quatro perspectivas do BSC para a empresa em estudo, 

definiram-se as seguintes iniciativas estratégicas.  

Negociar com fornecedores: A empresa compra mercadorias de cerca de vinte 

fornecedores, com os quais já possui contato desde seu início. Sugere-se que a gestora negocie 

periodicamente preços e formas de pagamento com estes fornecedores, com o intuito de 

diminuir custos e direcionar investimentos para outras áreas. O relacionamento próximo e a 

fidelidade entre gestora e fornecedores deverão beneficiá-la nas negociações. A fim de diminuir 

os custos de aquisição, propiciar um preço de venda acessível e fomentar a concorrência, 

também é recomendável que a gestora faça uma pesquisa de preço com outros fornecedores. A 

partir disso, deve selecionar adequadamente seus fornecedores, para comercializar produtos de 

qualidade, que atendam aos gostos dos clientes, a partir da oferta de boas condições de preços 

e pagamentos e de um sistema adequado e garantido de entrega. 

Controlar estoques: O controle de estoques deve ser realizado constantemente, já que a 

empresa não possui um espaço amplo para a armazenagem de mercadorias. Propõe-se que a 

gestora realize a compra de mercadorias de acordo com a demanda dos clientes, utilizando as 

técnicas do just in time, ou seja, tendo produtos no momento certo e na hora certa e quando 

solicitado pelos compradores, a fim de reduzir estoques e custos do processo. Ainda, sugere-se 

que a proprietária elabore planilhas de entradas e saídas do caixa para verificar sua margem de 

gastos e de lucros.  

Aperfeiçoar técnicas de venda e atendimento: Aprimorar as técnicas de venda e 

atendimento é imprescindível para o fechamento da venda e para ter a garantia de que o cliente 

retornará, em virtude de que os desejos e as necessidades dos consumidores estão sempre se 

modificando. Portanto, sugere-se a participação da proprietária e das colaboradas em cursos, 

palestras e eventos, por exemplo, voltados para as áreas de vendas, atendimento ao público e 

comunicação. Salienta-se que o segmento de papelaria e bazar está em expansão, 

acompanhando as novas tendências do mercado, bem como a área de vendas e comércio em 

geral está constantemente se modificando.  

Realizar pós-venda: O atendimento pós-venda é tão importante quanto o ato de vender. 

Ao manter um bom atendimento após o fechamento da compra, o cliente percebe a seriedade e 

a importância que a empresa dá a eles e cria uma relação mais sólida e fidelizada com ela. Nesse 

sentido, sugere-se que sejam realizadas ligações ou enviadas mensagens via telefone ou redes 



 

sociais aos clientes uma semana após o fechamento da venda, com o intuito de verificar se o 

mesmo teve suas necessidades e expectativas atendidas e captar sugestões. 

Planejar e delimitar metas e objetivos continuamente: O planejamento da empresa 

precisa de acompanhamento, avaliação e adaptação constante para atender às tendências do 

mercado e se sobrepor a empresas concorrentes. Atividades de planejamento contínuo e 

delimitação de metas e objetivos são necessárias para mensurar os resultados obtidos, o alcance 

de novos clientes, o desempenho dos objetivos e a necessidade de mudanças operacionais e 

gerenciais. Espera-se que a empresa utilize os resultados do BSC no planejamento. 

Observar tendências mercadológicas: Para manter o padrão de qualidade dos produtos 

comercializados, observar as tendências do ramo de atuação é fundamental para se destacar da 

concorrência. É preciso que a empresa esteja atenta às inovações do segmento, no que tange às 

características dos produtos, bem como às modificações na forma de consumo da população. O 

objetivo é se antecipar às demandas dos clientes, apresentar novidades aos mesmos e se 

diferenciar da concorrência, com vistas a obter melhores resultados e crescimento do negócio. 

Descrever funções e selecionar colaboradores: Com o intuito de realizar uma gestão de 

pessoas simplificada na empresa, é relevante que sejam definidas as funções que cada 

colaborador irá realizar, posteriormente a descrição de cada uma das funções. Selecionar o 

colaborador para executar determinado cargo irá contribuir para uma gestão mais eficiente. 

Conforme a gestora, é inviável um plano de cargos, uma vez que a única ocupação disponível 

é o cargo de vendedor. Então, se sugere apenas um plano de salários, a ser delimitado de acordo 

com a quantidade de anos que o colaborador está atuando na empresa, o que será um importante 

subsídio para a motivação dos colaboradores.  

Utilizar redes sociais: Tendo em vista que atualmente a empresa não possui perfis nas 

redes sociais, entende-se que é necessário a criação de pelo menos uma página em uma rede 

social para divulgar novidades, promoções e eventos. Recomenda-se que sejam utilizadas as 

redes sociais para publicar fotos, vídeos e informações sobre os produtos comercializados. 

Podem ser criadas contas no Facebook e Instagram, a fim de se realizar tais publicações, bem 

como utilizar o Whatsapp para comunicar-se com os clientes, mostrando as novidades e 

realizando um trabalho de pós-venda. 

Reorganizar a exposição dos produtos: Recomenda-se diminuir a quantidade de 

produtos repetidos nos expositores, repondo-os quando necessário. O objetivo é proporcionar 

uma melhor visualização dos produtos pelos clientes ao entrarem na empresa e evitar que alguns 

itens atrapalhem a visibilidade de outros. Porém, como o espaço para estoques é reduzido, é 

necessário que sejam adquiridos produtos em menor quantidade com os fornecedores. 

Delinear perfil e gostos dos clientes: Tendo em vista que a empresa possui uma cultura 

focada no cliente, é necessário que a mesma o conheça, através da sua personalidade e de seus 

gostos, necessidades e desejos. Essa prática irá fomentar o desenvolvimento de vínculos fortes 

e duradouros com o público, uma vez que suas necessidades e desejos serão compreendidas. A 

empresa obterá resultados financeiros positivos por meio dessa prática, pois poderá concentrar 

seus recursos na compra e comercialização de produtos que serão aceitos pelo público.  

Maximizar vendas: para potencializar a sustentabilidade do negócio, dentre as principais 

práticas a serem realizadas está a maximização das vendas. A empresa precisa trabalhar focada 

na diferenciação nas técnicas de marketing, na atualização do portfólio de produtos, na melhoria 

do valor ofertado, na inovação em atender e no treinamento da equipe, dentre outras atividades 

que fomentem o alcance de novos clientes e sua fidelização. Com a realização destas práticas e 

o foco no aperfeiçoamento possivelmente o negócio será alavancado para aumentar as vendas.  



 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este estudo objetivou realizar um diagnóstico estratégico, com a aplicação de 

ferramentas de Gestão, em uma empresa de pequeno porte do ramo do comércio. Os dados 

necessários foram coletados por meio de entrevista e aplicação de questionário à gestora da 

empresa. Para realizar o diagnóstico utilizou-se a Análise PESTEL, as Cinco Forças de Porter 

e a análise do Ambiente Interno e para propor referências estratégicas à empresa foi 

desenvolvido o BSC.  

O desenvolvimento da Análise PESTEL proporcionou compreender os fatores externos 

que tangenciam e determinam a atuação da empresa. Constatou-se que no âmbito político, a 

questão governamental é a que mais exerce influência. No meio econômico, o nível de renda 

da população impacta diretamente nas vendas. No contexto social, uma das principais forças é 

o estilo de vida da população, que dita sua forma de comprar. Quanto à tecnologia, o fator de 

maior impacto proporcionado à empresa são melhorias na qualidade e no preço. Em relação ao 

fator ambiental, a infraestrutura da localidade em que a empresa se situa é o principal ponto de 

impacto. Por fim, no aspecto legal, os fatores legais que amparam o consumidor são os 

principais aspectos considerados.  

A partir da análise da Cinco Forças de Porter, concluiu-se que a gestora não considera 

novos concorrentes, rivalidade do mercado, produtos e serviços substitutos, fornecedores e 

compradores como ameaças ao seu negócio. De acordo com ela, estas forças existem e, em 

alguns casos, impactam nas atividades, mas não são vistas como ameaça. Não se visualiza o 

aumento de concorrência no município, as práticas dos concorrentes não são seguidas, não se 

supõe a existência de produtos substitutos e preza-se por uma relação positiva tanto com 

fornecedores, quanto com compradores. 

Na análise interna, foram observados os pontos fortes e fracos da organização, visando 

compreender o que a mesma tem consolidado de forma positiva e o que precisa de melhorias. 

Em relação aos pontos fortes, os principais são a localização do ponto comercial, o bom 

atendimento, o compromisso em satisfazer os clientes e a qualidade e a oferta variada de 

produtos. Tais aspectos devem ser constantemente aperfeiçoados, visando o crescimento da 

empresa. Quanto aos pontos fracos, os principais são o espaço pequeno da empresa e de seu 

estoque, o sistema de controle informal, a falta de definição das funções e a não utilização de 

redes sociais. Dentre estes, a maioria pode ser melhorada, para garantir melhores resultados. 

Paralelo à este diagnóstico foram elaborados a missão, a visão e os valores para a 

empresa e utilizou-se o BSC, com o intuito de elencar objetivos estratégicos para a mesma, a 

partir da construção de objetivos nas suas quatro perspectivas. Construiu-se um mapa de 

objetivos que apresentou as inter-relações entre os mesmos e foram traçados metas e 

indicadores para quantificá-los e permitir que sejam colocados em prática. A partir disso foram 

traçadas iniciativas estratégicas para o negócio, com vistas ao alcance dos objetivos propostos. 

Foram sugeridas ações de melhoria de layout e organização dos produtos, questões referentes 

às colaboradoras, gerenciamento e controle, marketing e planejamento estratégico e questões 

voltadas às finanças. A maioria destas sugestões podem ser aplicadas ainda no curto prazo e, se 

realizadas, possibilitarão resultados positivos à empresa. 
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