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RESUMO: Neste estudo explica-se como ocorre o planejamento estratégico em uma 

empresa familiar. Utilizou-se como referência as discussões sobre o planejamento 

estratégico nas organizações em geral, devido à raridade de haver livros com 

autores retrando este tipo de planejamento, especificamente, para empresa familiar. 

O estudo de caso foi escolhido, pois apresenta características que melhor atendem 

aos objetivos da pesquisa. Utilizou-se o método de pesquisa exploratória qualitativa, 

com entrevistas não estruturadas, com perguntas abertas que puderam ser 

respondidas dentro de uma conversação informal. O trabalho tem como 

problemática entender como funciona o planejamento estratégico nas empresas 

familiares e como objetivo geral verificar se há este tipo de planejamento na 

empresa em questão. A análise dos dados teve como referencial os princípios e 

conceitos de empresa familiar e de planejamento estratégico. A figura do pai 

configura-se como elemento importante para definir estratégias, uma vez que é dele 

e nele que se definem as construções sociais e simbólicas que interferem no modo 

dos filhos gerirem a organização. O sócio fundador concentra a função de 

“estrategizar” na organização, embora os demais gestores tenham discurso 

democrático. Segue também no estudo, o plano de ação elaborado pelos gestores, 

com auxílio de uma empresa de consultoria empresarial. 
 
Palavras-chaves: empresa familiar, planejamento estratégico (conceitos e 

importância), estratégias. 
 
ABSTRACT:  This study explains how the strategic planning occurs in a family 

business. Was used as reference discussions on strategic planning in organizations 

in general, because of the rarity of having retro books with authors such planning, 

specifically for the family business. The case study was chosen because it has 

features that best meet the research objectives. We used the method of exploratory 

qualitative research with structured interviews, with questions are open and can be 

responded to in an informal conversation. The work is problematic to understand how 

the strategic planning in family businesses and the general objective of verifying if 

there is this kind of planning in the company analyzed. The data analysis was to 

benchmark the principles and concepts of family business and strategic planning. 

The father figure appears as an important element to define strategies, since it is his, 
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and that define the social and symbolic constructions that affect how the children 

manage the organization. The founding partner focuses the role of "strategize"in the 

organization, although the other managers have democratic discourse. It also follows 

in the study, the action plan drawn up by managers, with the help of a business 

consulting firm. 

 
Wordkeys: family business, strategic planning (concepts and importance), 

strategies. 
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1  INTRODUÇÃO 

 
No mundo dos negócios, o predomínio é das empresas denominadas 

familiares, seja na Europa, Ásia, América do Norte ou América do Sul. É 

relativamente intrincado delimitar o que são exatamente empresas familiares. 

Existem além da típicas famílias empresárias, muitas outras empresas públicas, de 

economia mista, fundações etc, “controladas e dirigidas” por verdadeiras famílias 

consanguíneas e/ou de vínculo familiar (BORNHOLDT; WERNER, 2005).  

De acordo com Bornholdt (2005, p.35) “existem várias estatísticas sobre a 

quantidade de empresas familiares e também estudos sobre a participação das 

empresas familiares no PIB em diferentes países”. Essas famílias, por cultura e 

tradição, podem se destacar em termos econômicos, financeiros e sociais. Muitos se 

destacam na segunda, terceira ou até mesmo na quarta geração. Faz parte da 

história da humanidade grupos familiares se unirem para administrar a vida familiar 

em torno de um sustento econômico-financeiro. Esse é um processo natural de 

defesa grupal de sobrevivência em relação às ameaças do ambiente externo nas 

quais estão inseridas. 

Tem-se observado que em um contexto repleto de ambigüidades e 

contradições, as empresas familiares mantiveram e desenvolveram algumas 

especificidades de gerenciamento. No estudo observou-se que, neste tipo de 

empresa, a conscientização da responsabilidade social é maior, as práticas de 

gestão tendem a ser mais humanizadas, o significado social e afetivo da atividade 

produtiva e profissional é cultivado e as relações afetivas são mais intensas.  

Ainda Bornholdt (2005) 

 
Considera-se uma empresa familiar quando um ou mais dos 

fundamentos a seguir podem ser identificados numa organização ou grupo 
de empresas: o controle acionário pertence a uma família e/ou a seus 
herdeiros; os laços familiares determinam a sucessão no poder; os parentes 
se encontram em posições estratégicas, como na diretoria ou no conselho 
de administração; as crenças e os valores da organização identificam-se 
com os da família; os atos dos membros da família repercutem na empresa, 
não importando se nela atuam; ausência de liberdade total ou parcial de 
vender sua participação/quotas acumuladas ou herdadas na empresa. 
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Diante do exposto foi desenvolvida a pergunta de partida: Como ocorre o 

processo de planejamento estratégico nas organizações familiares? O estudo tem 
como objetivo geral analisar se há planejamento estratégico em uma empresa 

familiar que atua no ramo gráfico e que se localiza em Fortaleza. 

 

2 EMPRESA FAMILIAR 
 

Apesar da importância deste tema, observam-se poucos estudos sobre 

administração de empresas familiares, sucessão, conflitos e outros assuntos 

relacionados, o que limita o campo de discussão (MACCARI et al., 2006).  

A empresa familiar nasce de um projeto, de um sonho ou de uma desafio de 

vida de uma pessoa ou grupo. As famílias empresárias têm consciência do papel 

que desempenham junto aos funcionários e à comunidade. A grande maioria das 

empresas do mundo é familiar, são consideradas importantes porque, para a maioria 

dos empreendedores, conciliar trabalho com amor, dedicação e respeito ao próximo 

é também fator irrelevante para a gestão. Portanto, uma empresa familiar é qualquer 

organização com vínculos que vão além do interesse societário e econômico 

(BORNHOLDT, 2005, p. 33). 

O campo de pesquisa sobre empresas familiares inicia-se na década de 1950. 

Nesses mais de cinquenta anos, apesar do considerável aumento de pesquisas, 

artigos publicados e da inclusão do tema nos núcleos de pesquisas das 

universidades, ainda não se encontra um corpo teórico convergente, unificado e 

maduro (MACCARI et al., 2006). 

Entre os seus elementos essenciais, se sobressaem a figura do fundador 

enquanto principal gestor e membro, por vezes dotado de um significado simbólico 

dentro da empresa familiar, e o herdeiro (ou herdeira), aqui entendido como o 

potencial sucessor, que já se encontra, em maior ou menor grau, inserido dentro da 

empresa da família e é filho, ou filha, daquele que a dirige. No tocante ao tema, 

observou-se que poucos estudos estão focados essencialmente no herdeiro e, em 

especial, na interpretação que o mesmo possui da empresa da família (MUSSI et al., 

2008). 

A seguir, serão mostrados os conceitos de empresa familiar sob a visão de 

diferentes autores.  
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Leone (1991, apud MACCARI et al., 2006, p. 04) caracteriza a empresa 

familiar pela observação dos seguintes aspectos: iniciada por um membro da família; 

membros da família participantes da propriedade e/ou da direção; valores 

institucionais se identificando com um sobrenome de família ou com a figura do 

fundador; sucessão ligada ao fator hereditário.  

Por sua vez Vidigal (1996, apud MACCARI et al., 2006, p. 04) afirma que 

“todas as empresas, a rigor, tiveram um fundador ou um pequeno grupo de 

fundadores, que eram seus donos. As ações ou cotas da empresa seriam 

provavelmente herdadas por seus filhos”. 

Em uma definição mais genérica Albi (1994, apud MACCARI et al., 2006, p. 

04) considera a empresa familiar como uma unidade econômica de produção 

formada por um conjunto de fatores produtivos, cuja função é a criação de riquezas 

mediante a produção de bens e serviços, sob a direção, responsabilidade e controle 

do empresário que a criou, assumindo a propriedade da mesma em seu nome ou 

em representação de um consenso familiar. 

Assim, para Ulrich (1997, apud MACCARI et al., 2006, p. 04), num sentido 

mais amplo, a empresa familiar se define como aquela cuja propriedade e 

administração – no sentido do controle sobre as decisões operativas – estão nas 

mãos de uma ou mais pessoas da família. Essa definição flexibiliza relativamente a 

ótica da propriedade, do controle total, para simples controle. Inicialmente esse 

controle econômico era total, mas atualmente, muitas empresas familiares, seguindo 

as tendências de mercado, abriram seu capital, possibilitando a participação de 

terceiros, mantendo apenas o controle majoritário. 

Com base em todos os conceitos acima citados sobre empresa familiar, para 

efeito deste trabalho, usaremos o conceito segundo o qual uma empresa familiar é 

aquela que tem sua origem e sua história vinculadas a uma família, ou ainda, aquela 

que mantém membros da família na administração dos negócios em seguidas 

gerações. 

 
3 PLANEJAMENTO NAS ORGANIZAÇÕES 

 
 O processo de planejamento é a ferramenta que as pessoas e organizações 

usam para administrar suas relações com o futuro, é uma aplicação específica do 
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processo decisório. As decisões que procuram, de alguma forma, influenciar o 

futuro, ou que serão colocadas em prática no futuro, são decisões de planejamento 

(MAXIMIANO, 2004). 

 Segundo Oliveira (2004) 
Existe certa dificuldade quando da conceituação da função do 

planejamento nas empresas, de estabelecer sua real amplitude e 
abrangência. Para tanto, Steiner (1969: 12) estabelece as cinco dimensões 
do planejamento, cujos aspectos básicos são:  a primeira dimensão do 
planejamnto corresponde ao assunto abordado, que pode ser produção, 
pesquisa, novos produtos, finanças, marketing, instalações, recursos 
humanos, etc; outra dimensão corresponde aos elementos do planjamento, 
entre os quais podem ser citados propósitos, objetivos, estratégias, 
políticas, programas, orçamentos, normas e procedimentos; uma terceira 
dimensão corresponde à dimensão de tempo do planejamento, que pode 
ser de longo, médio e curto prazo; Outra dimensão corresponde às 
unidades organizacionais, onde o julgamento é elaborado e, nesse caso 
pode-se ter planejamento corportaivo; uma quinta e última   corresponde ás 
características do planejamento que podem ser representadas por 
complexidade ou simplicidade, qualidade ou quantidade, planjamento 
estratégico ou tático, formal ou informal, econômico ou caro. Como 
consequência, o planejamento pode ser conceituado como um processo, 
considerando os aspectos abordados pelas dimensões anteriormente 
apresentadas, desenvolvido para o alcance de uma situação desejada de 
um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de 
esforços e recursos pela empresa.   

 
 

O planejamento é nada mais que, através de uma visão sistêmica, conseguir 

planejar, de forma que o modo de pensar e agir interfiram alinhados ao plano 

estabelecido, garantindo assim o sucesso organizacional, conforme foi planejado. 

O propósito do planejamento pode ser definido como o desenvolvimento de 

processos, técnicas e atitudes administrativas, as quais proporcionam uma situação 

viável de avaliar as implicações futuras de decisões presentes em funcão dos 

objetivos empresariais, qua facilitarão a tomada de dicsão no futuro, de modo mais 

rápido coerente, eficiente e eficaz (OLIVEIRA, 2004, p. 36). 

Segundo Maximiano (2004, p. 110), com base no conceito básico, o processo 

de planejamento pode ser difinido de várias maneiras, pois planejar é: definir 

objetivos a serem alcançados; definir meios para possibilitar a realização dos 

resultados; interferir na realidade para passar de uma situação conhecida para uma 

situação desejada, dentro de um intervalo definido de tempo; tomar no presente 

decisões de afetem o futuro, de forma que reduza incertezas.  

Segundo Oliveira (2005, pág. 37), o processo de planejamento é muito mais 

importante que seu resultado final. O resultado final do processo de planejamento, 
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normalmente, é o plano, sendo que este deve ser desenvolvido “pela” empresa e 

não “para” a empresa. Se não for respeitado este aspecto, têm-se planos 

inadequados para a empresa, bem como uma resistência e descrédito efetivos para 

sua implantação.  

Conclui-se, portanto, que o planejamento é um processo onde se estabelece 

um estado futuro desejado pela empresa, esta deverá conduzir seu negócio 

baseado em ações que se relacionem com os objetivos estabelecidos, pois desta 

forma terão a garantia de concretizar o planejamento organizacional. 

 

4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 
 A palavra estratégia significa, literalmente, “a arte do general”, derivando-se 

da palavra grega strategos, que significa estritamente, general (OLIVEIRA, 2004, P. 

190). 

A estratégia é um conceito racional que surge dos valores, da cultura da 

empresa e das atitudes dos administradores e empregados desta. A estratégia surge 

do efeito cumulativo de muitas ações e decisões diárias que ocorrem na empresa, 

ao longo dos anos. Ela desenvolve-se a partir do ambiente em que a empresa está 

imersa, portanto, evolui apoiando-se em seu sistema de informações e não a partir 

de um ambiente futuro (ZANQUETTO FILHO, 2009). 

A estratégia é, extremamente, importante para a empresa e o executivo deve 

saber o momento propício aos movimentos estratégicos, pois relaciona a empresa 

com o ambiente. Nesta situação, procura-se definir e operacionalizar estratégias que 

maximizam os resultados da interação estabelecida (OLIVEIRA, 2004, P. 190). 

Observa-se que as estratégias são consideradas relevantes para a 

elaboração do processo de planejamento estratégico, pois destacam-se por ser um 

fator decisivo, que influencia o comportamento administrativo na escolha de planejar 

o futuro da empresa, de definir os objetivos a serem traçados. 

Como (MINTZBERG, 1994) mesmo coloca ao assumir um tom 

excessivamente crítico com relação ao processo de planejamento, ele buscava 

trazer o debate da época para um campo médio, onde o Planejamento Estratégico 

deixasse de ser visto como capaz de tudo fazer e começasse a ser percebido como 

uma das partes de um processo maior, o processo da Estratégia. Ao final de seu 
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livro, o autor assume um tom mais conciliatório, indicando quais seriam, de fato, os 

papéis a serem desempenhados no processo da estratégia pelo planejamento, pelos 

planos e pelos planejadores. 

A necessidade de um planejamento estratégico mais eficaz e eficiente é uma 

tendência mundial a ser seguida. Segundo Marini (2002) 

 
A crise dos anos 70 provocou iniciativas de reestruturação 

econômica e de estratégias organizacionais. Os Estados viram seu modelo 
de administração pública burocrática se tornar obsoleto por ser uma 
administração cara, lenta, inflexível e ineficiente. A globalização colocou o 
Estado diante de uma nova demanda da sociedade, levando o mesmo a 
redefinir seu papel. É neste contexto de mudanças e busca pela eficiência 
que surge o New Public Management. A Nova Gestão Pública (NGP) é a 
resposta para um governo que necessita de planejamento com 
profissionalismo e eficiência. A NGP tem como princípios básicos a 
focalização no cidadão, a transparência, o controle social, a conscientização 
da responsabilidade fiscal, a orientação da gestão para resultados, a ética e 
a profissionalização do servidor público (MARINI, 2002, p.32). Ainda a esse 
respeito Pereira (2003) ressalta que as novas funções do Estado em um 
mundo globalizado exigem novas competências, novas estratégias 
administrativas e novas instituições.  

 
 

O conceito básico de planejamento estratégico está relacionado à ligação da 

empresa ao seu ambiente. E, nessa situação, a empresa procura definir e 

operacionalizar estratégias que maximizem os resultados da interação estabelecida. 

A finalidade das estratégias empresarias é estabelecer quais serão os caminhos, os 

cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para alcançar os objetivos 

ou resultados estabelecidos pela empresa. (OLIVEIRA, 2001, p. 24) 

Planejamento estratégico é uma técnica administrativa que, através da 

análise do ambiente de uma organização, cria a consciência das suas oportunidades 

e ameaças, dos seus pontos fortes e fracos para o cumprimento da sua missão e, 

através desta conciência, estabelece o propósito de direção que a organização 

deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos (FISCHMANN; 

ALMEIDA, 1993, p. 25). 

Segundo (LOBATO, 2000, p. 53) planejamento estratégico é o alinhamento do 

ambiente externo à organização e ao conceito de protividade, detectando os sinais 

de mudanças relacionados ao negócio da empresa.  

Planejamento estratégico é o processo administrativo que proporciona 

sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela 
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empresa, visando ao otimizado grau de interação com o ambiente e atuando de 

forma inovadora e diferenciada (OLIVEIRA, 2004, p. 47). 

Com o mercado atual muito competitivo, as empresas sentem, cada vez mais, 

a necessidade de elaboração de um Planejamento Estratégico. As organizações que 

já possuem conseguem obter melhores e maiores informações do mercado e 

percebem situações mercadológicas com visão diferente das que não têm.  

Portanto, é fundamental planejar e planejar estrategicamente. 

Segundo (FISCHMANN;ALMEIDA, 1993, p.26) o planejamento estratégico é 

um planejamento da direção que a empresa deve seguir, envolvendo decisões 

estratégicas. O planejamento é predominantemente qualitativo. Quanto ao 

relacionamento, é um planejamento de prazo longo, mas voltado para idéias. Quanto 

à utilidade, procura a eficácia da organização (fazer aquilo que deve ser feito). 

Portanto, as organizações que querem crescer, evitando riscos e situações 

indesejadas devem fazer o Planejamento Estratégico, pois ele garantirá que a 

empresa otimize o uso de seus recursos, tornando-se altamente competitica, 

superando os concorrentes, reduzindo os problemas e aproveitando ao máximo as 

possíveis oportunidades. 

 

5 METODOLOGIA 

 
O tema proposto aborda uma discussão relativamente antiga em meios 

acadêmicos, mas que não possui livros específicos, portanto, foi necessário realizar 

uma pesquisa bibliográfica tanto em artigos eletrônicos, como em  livros que 

abordassem as práticas de planejamento estratégico organizacional em empresas 

de forma geral. 
O referencial teórico foi baseado nos conceitos e contextualização de 

empresa familiar, estratégias organizacionais e planejamento estratégico.  

Para a pesquisa empírica, utilizou-se a abordagem qualitativa por ser mais 

coerente com o objetivo do trabalho. A opção pelo estudo de caso se deu após 

considerar a afirmativa de Jarzabkowski, Balogun e Seidl (2007, apud ZANQUETTO 

FILHO et al., 2009, p. 03), a estratégia como prática social revela-se um estudo que, 

não tem, estritamente, uma teoria que o fundamenta, pois está-se lidando com 
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diferentes práticas e diferentes focos de análise. Considerando isto, torna-se muito 

importante um estudo de caso para que seja investigada a prática do planejamento 

estratégico, sendo este o ponto central de discussão. 

Para a pesquisa empírica foi realizada, preliminarmente, uma reunião com os 

sócios para conhecer a história da organização e identificar algumas características 

da organização e de seus gestores, a fim de se estabelecer a estratégia de pesquisa 

como também seus métodos investigativos.  

Além das reuniões, houve também entrevistas não estruturadas, onde as 

perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma conversação 

informal, segundo (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 197). 

Com isso, constatou-se que a família é constituída por três irmãos, sendo 

duas mulheres e um homem, e pelo genitor deles. Inicialmente a sociedade era 

formada pelo pai e por um tio, porém, atualmente a sociedade é composta por dois 

sócios sendo o filho homem e o pai. As duas filhas são administradoras não sócias. 

6 ESTUDO DE CASO: GRÁFICA SERGIO LTDA 

O estudo de caso será apresentado em três diferentes etapas: na primeira 

será mostrada a história da organização, na segunda será apresentado como 

ocorreu o processo de planejamento estratégico e, na terceira,  

 

6.1 HISTÓRIA DA ORGANIZAÇÃO 

 

Há 33 anos, Sergio Ramos concretizou o sonho de dar início a um projeto 

chamado Gráfica Sergio, uma empresa do Ceará que em pouco tempo se tornou 

referência dentro no mercado. Durante este período, a empresa evoluiu muito, 

expandiu seus mercados, investiu fortemente em novas tecnologias e na 

qualificação de seus profissionais, sempre alinhada com a base sólida que foi a 

premissa desse crescimento: o compromisso com o sucesso dos clientes. 

 A filosofia de trabalho da Gráfica Sergio é ter um atendimento qualificado, 

transparente e competente, é estar próximo dos clientes, entender suas 

necessidades e, por meio delas, buscar oferecer soluções personalizadas. 

É, também, viabilizar projetos através da melhor utilização dos insumos, de 

acabamentos especiais, da negociação, do cumprimento dos prazos de entrega, de 
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modo que o processo de tomada das decisões mais importantes seja conduzido com 

clareza e confiança. 

O crescimento e o sucesso levaram à expansão geográfica e à diversificação 

de suas atividades. Hoje a empresa atua em diversos estados do Brasil nas áreas 

de impressos promocionais (encartes, folders, portfólios, calendários), revistas, 

catálogos de moda, editoriais (livros, apostilas) e convites customizados. 

Entre seus clientes estão pessoas físicas e jurídicas, incluindo construtoras, 

redes de farmácias e supermercados, instituições de ensino, agências de 

publicidade, indústria da moda. 

 

6.2 PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

 

Apesar de estar no mercado há muitos anos, a empresa nunca havia 

investido na elaboração de um planejamento estratégico que direcionasse a 

organização para o público alvo ideal ao crescimento, com missão, visão e valores 

definidos. 

Em meados do ano 2007, os gestores da empresa perceberam que naquele 

ano houve um crescimento disparado nas vendas. Com isso, surgiu a necessidade 

de investir tanto em tecnologia, para atender à demanda, como, principalmente, em 

um planejamento estratégico, a fim de organizar os objetivos e alinhá-los às 

necessidades dos clientes e da empresa. 

Assim, os gestores investiram, fortemente,  em máquinário gráfico de última 

geração e contrataram uma empresa de consultoria empresarial que os auxiliou a 

definir, conhecer e utilizar seus pontos fortes e fracos, identificar as oportunidades e 

ameaças, tendo alguma forma de estabelecimento de decisões e ações estratégicas 

e transformando aspirações em realidade. 

Inicialmente, a consultoria empresarial desenvolveu reuniões com dois 

grupos. Primeiro com os gestores e, em seguida, com os colaboradores, do setor 

comercial, onde foi feito um levantamento sobre pontos internos e externos que 

influenciavam direta ou indiretamente o negócio da organização.  
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No princípio, as reuniões eram realizadas duas vezes por semana, até que a 

consultoria entendesse o mescanismo de funcionamento da empresa e o que cada 

integrante pensava sobre a importância de realizar um planejamento estratégico.   

A fase de conhecimento e organização dos processos de funcionamento da 

empresa, por parte da consultoria, levou cerca de um ano e meio. Dentro deste 

tempo, os consultores analisaram as necessidades e as dificuldades da 

organização. Após algum tempo, as reuniões passaram a ser uma vez por semana, 

e assim seguem até os dias atuais.  

Antes da estruturação do planejamento estratégico, a tomada de decisão era 

feita, exclusivamente, pelo fundador, que centralizava todo o poder da empresa. A 

tomada de decisão era feita com base na expriência de mercado que ele possui, já 

que está na direção desde a fundação. 

Este estudo resultou na criação do planejamento estratégico da Gráfica 

Sergio, baseado em três etapas: análise de mercado, definições estratégicas e 

definições táticas. 

 

6.3 ETAPAS  

 

Nas etapas serão mostrados a sequencia de fatos e análises que 

contribuíram para a criação do planejamento estratégico. 

6.3.1 Análise de mercado 

 A análise de mercado foi feita considerando-se os seguintes fatores: cenários, 
análise de Swot e concorrentes. 

6.3.1.1 Cenários 

Para Costa (2002, p. 91)  
Cenário é um conjunto consistente de premissas consideradas 

plausíveis pelos dirigentes da organização, funcionando como pano de 
fundo para as atividades do setor ou da instituição. Ele condiciona as 
atividades, as perspectivas de cresciemnto, de rentabilidade, de resultado, a 
vulnerabilidade e até a sobrevivência da organização.  

 
Ao fazer a programação de uma avaliação sobre as expectativas para um 

futuro, próximo ou remoto, do ambiente externo, a organização procura, sob 

aspectos constantes do cenário, conhecer os que afetam ou que podem afetar as 
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atividades futuras da organização, de seus clientes, de seus concorrentes e até do 

grupo de interesse.  

No entanto, cenário não é sinônimo de adivinhação, é um conjunto de 

consenso dos gestores da empresa sobre o qual o plano estratégico é construído. 

De acordo com o planejamento estratégico da Gráfica Sergio, foram 

consideradas alguns pontos importantes que compõe o cenário analisado: principais 

necessidades dos clientes; se há novos fornecedores, se existem novos entrantes; 

qual a situação atual do mercado que poderia causar impacto para o negócio. 

 

6.3.1.2 Análise de swot   

 

Os fatores ambientais, interno e externo, respectivamente, que causam 

impacto ou que podem influenciar os negócios da organização podem ser mapeados 

da seguinte forma: pontos fortes e pontos fracos; oportunidades e ameaças.  

Em análise a estes fatores, a consultoria descreveu as seguintes 

características como pontos fortes: relacionamento com os cliente; marketing; 

equipe comprometida; honestidade e transparência; liderança; imagem; 

equipamentos e maquinário; disponibilidade de acesso ao donos; qualidade de 

impressão; negociação comercial. Como pontos fracos foram encontrados: sede 

pequena; falta de estrutura física, equipe de venda pequena para a demanda; 

recursos humanos em processo de estruturação. Como oportunidade observou-se: 

novo centro de convenções, instalação de mais indústrias no Nordeste; crescimento 

do varejo; crescimento de construção civil no Ceará; maior oferta de recursos 

externos para investimento; aumento do número de revistas segmentadas e 

corporatiovas no Ceará. As ameaças são: falta de mão de obra eswpecializada; 

valorização da sustentabilidade (ecologia); crescimento do uso da internet para 

promoção das empresas; prazos mais curtos; crescimento dos concorrentes. 

 

6.3.1.3 Concorrentes 

 

Para Costa (2002, p. 86) “nenhuma organização deve agir como se fosse a 

única no seu negócio ou como se tivesse um público exclusivo”. 
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Foram considerados principais concorrentes da Gráfica organizações que 

disputam o atendimento das mesmas necessidades do mercado ou do público alvo e 

que são especializadas em impressão off set. 

 

6.3.2 Definições estratégicas 

 
  Os alicerces de uma organização são compostos por  visão, missão,  valores 

e posicionamento estratégico. Apesar de existir há 33 anos, a Gráfica Sergio 

somente teve os ítens acima definidos quando se iniciou a consultoria empresarial 

em 2007.  

  Desde então, a missão criada foi 

 
           “Promover a melhor imagem do cliente para a sociedade por meio 

da nossa experiência e de modernas soluções tecnológicas em 
impressão, com profissionais comprometidos, através de 
relacionamentos de parceria, sempre respeitando o meio-ambiente” 
(Disponível em: www.graficasergio.com.br. Acessado em: 
12/05/2011). 

 
 

No entanto, para o planejamento estratégico de 2011 a missão foi 

reformulada para “Promover a melhor imagem do cliente” tornado-se simples, 

objetiva e, ao mesmo tempo, expondo com clareza a verdadeira razão da existência 

da organização, que é o cliente. 

Como seu próprio nome já diz, valores são características, virtudes ou 

qualidades da organização, são virtudes que devem ser incentivadas e preservadas. 

Destacam-se como valores da organização os seguintes: honestidade; 

comprometimento com resultados, eficácia, espírito de equipe; valorização e 

qualificação das pessoas, busca pelo conhecimento; gostar de lidar com as pessoas. 

Em análise ao planejamento estratégico da Gráfica, percebe-se que o 

posionamento estratégico está interligado com a maneira como a empresa que ser 

reconhecida no mercado. Alia-se a isto experiência, conhecimento e modernidade 

nos serviços oferecidos, sempre mantendo um relacionamento próximo com o 

cliente, com atencão e preocupação.   

De acordo com a pesquisa realizada em campo, observou-se que, de 2007 

até os dias atuais, houve mudança na missão e na visão da organização. A 

mudança na missão ocorreu apenas para torná-la mais objetiva e a mudança na 



21	  
	  

visão foi necessária para fins de atualização. Como os dados concretos da visão não 

foram divulgados pela empresa,  a comparação entre a nova e a antiga não será 

possível.  

Como também não existiam, foram criados os valores e o posionamento 

estratégico desta empresa familiar, deixando assim o planejamento estratégico mais 

completo e fornecendo embasamento prático e teórico para os próprios gestores, 

colaboradores, fornecedores e clientes. 

 

6.3.3 Definições táticas 

 
 Uma vez que o planjeamento  estratégico seja estabelecido, torna-se a base 

para os administradores definirem os objetivos e os planos táticos.  

 Com essa compreensão, Batneman e Snell (1998, p. 124) afirmam que os 

planos específicos são relevantes para uma parte definida da organização, 

geralmente uma área funcional, como marketing ou recuso humano. Os planos 

táticos focalizam focalizam as principais ações que uma unidade deve empreender 

para realizar sua parte do plano estratégico. 

 

6.3.3.1 Plano de ação 

 
 Um verdadeiro plano estratégico não estará completo se não estiverem 

prontos os planos de ação, pelo menos para aquelas estratégias competitivas e 

corporativas vitais (COSTA, 2002, p. 206). 

 O planejamento estratégico elaboradado para a Gráfica inclui desejos e 

objetivos gerais que serão integrantes fundamentais para o plano de ação. 

Segundo o planejamento estratégico feito para gráfica, juntamente com a 

empresa de consultoria, os desejos almejados para 2011 foram: alcançar uma 

produção eficiente e sistematizada; contínua renovação e modernização de 

equipamentos; ter o dobro de capacidade produtiva que hoje possui; estar em uma 

nova sede, com planta horizontal (local amplo onde caibam os equipamentos de 

grande porte; financeiramente sanada, com caixa e lucro; sistema de comunicação 

funcionando corretamente; equipe de vendas maior e de qualidade; gestores 
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profissionalizados; atuar em outros estados do Nordeste; entrar no mercado de 

licitação; ter foco de trabalhos e clientes (segmentação). 

Após traçar os desejos, foram elaborados os objetivos gerais da empresa com 

base em metas, indicadores e prazo. São eles: atingir determinado valor de 

faturamento até dezembro de 2011 (indicador: relatório de faturamento); atingir 

determinada rentabilidade até dezembro de 2011 (indicador: relatório financeiro); 

tornar a produção mais eficiente, utilizando 100% dos programas implantados até 

junho de 2011 (indicador: auditoria – consultoria e diretoria) ; tornar a marca mais 

conhecida em 100% da agências de publicidade do estado do Ceará e em 70% da 

empresas consideradas mercado-alvo (indicador: pesquisa); planejar a estrutura na 

nova sede, com fachada modificada, espaço físico ampliado e novo espaço 

adquirido até dezembro de 2011 (indicador: auditoria – consultoria e diretores); 

profissionalizar os gestores utilizando 100% dos programas implantados até 

dezembro de 2011 (indicador: auditoria – consultoria e diretoria).  

Para cada objetivo geral, foram feitos objetivos setoriais para alcançar o 

desejado.  

No que se trata de assuntos financeiros, para atingir determinado valor de 

faturamento e rentabilidade até dezembro de 2011, investirão na ampliação da 

gestão comercial e na ampliação da força comercial (os valores, em reais, 

relacionados ao alcance de metas não foram divulgados pela empresa). 

Para o setor de produção, para tornar o processo de produção mais eficiente, 

farão as seguintes ações: implantar um sistema eficiente de comunicação na 

empresa; criar administração visual com normas, regras e procedimentos; criar fluxo 

de trabalho/rotinas e manual de procedimentos internos; Informatizar a produção. 

Para que a marca se torne ainda mais conhecida, a Gráfica Sergio esboçou 

as ações listadas a seguir: participar e promover eventos sociais; implantar o 

programa de visitas; projeto de comunicação digital; investir em comunicação; 

investir na ampliação do espaço físico da empresa; fazer reforma da fachada da 

sede da empresa.  

O plano de ação, assim como as principais características e aspectos do 

planejamento estratégico, foram repassados a todos os colaboradores no intuito de 

disseminar os objetivos, para que a organização, de forma geral, trabalhe em prol do 

alcance das metas estabelecidas. 
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O acompanhamento e o controle da realização do plano de ação é feito e 

avaliado nas reuniões semanais. Elas ocorrem um vez por semana, primeiramente é 

feita com os gestores e, em seguida, com os colaboradores do setor comercial. Nas 

reuniões procura-se medir e avaliar o desempenho e os resultados das ações, com 

a finalidade de realimentar os tomadores de decisões, de forma que possam corrigir 

ou reforçar esse desempenho ou interferir em funções do processo administrativo, 

para assegurar que os resultados satisfaçam às metas, aos desafios e aos objetivos 

estabelecidos. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante dos conceitos já citados sobre o que vem ser empresa familiar, pode-

se concluir que trata-se de empresa familiar organizações que são administradas por 

pessoas que possuam um grau de parentesco e que sejam parte da segunda 

geração.   

Não apenas nas empresas familiares, mas em todas as organizações é 

importante a elaboração de um planejamento estratégico, onde está definida a 

missão, explícitados os objetivos e, em seguida, suas ações e resultados. 

Foi constatado que na empresa estudada existe planejamento estratégico, 

portanto, existe uma ligação da empresa com seu ambiente, consequentemente, a 

empresa procura definir e operacionalizar estratégias que maximizem os resultados 

da interação estabelecida.   

Então, a partir do estudo de caso realizado na Gráfica Sergio, observou-se 

que foi feita uma análise aprofundada sobre o mercado alvo da organização, 

colhendo informações sobre os cenários, sobre as oportunidades e ameaças, pontos 

fortes e pontos fracos (análise de Swot) e também sobre os principais concorrentes. 

 Além disso, foram criadas as definições estratégicas da empresa, como 

missão, visão e valores, os quais são revistos e avaliados anualmente. Como 

resultado do planejamento estratégico, foi criado o plano de ação, que é executado, 

diariamente, e acompanhado, semanalmente, pelos gestores da empresa. 

Conclui-se que o planejamento estratégico é uma ferramenta administrativa 

que agrega benefícios à organização, pois gera vantagem competitiva, auxilia a 

empresa na definição de fatores estratégicos, gera organização, responsabilidade e 
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foco empresarial. Isso ficou constatado com o estudo de caso realizado na empresa 

familiar Gráfica Sergio Ltda.  
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