
PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO

    A IMPORTÂNCIA DO    



INTRO
DUÇÃO

Para que uma empresa possa crescer
e garantir sua estabilidade, precisa estar atenta

ao mercado: suas mudanças e tendências.
 E para isso, planejar estrategicamente é

fundamental.



O Planejamento Estratégico (PE) é mais que
uma ferramenta, é um processo muito relevante
para uma empresa, não importa seu tamanho

ou nicho de mercado. Um bom PE, pode
impulsionar a empresa para o sucesso,

contribuindo para ela possa se antecipar às
ameaças e realizar um diagnóstico de suas

oportunidades e propor melhorias.



Mas para que o PE seja um sucesso, é
preciso que toda a Equipe esteja envolvida

e engajadaem sua aplicação, desde a
diretoria até o porteiro. Por isso, é

extremamente importante que reuniões
de alinhamento e direcionamento sejam

efetuadas com regularidade, cada setor deve
estar atento as suas responsabilidades no

processo e dar seu melhor em cada etapa do PE.



Contudo, que atento a um ponto: o PE
é decisivo para se alcançar os objetivos da

organização, mas o sucesso da empresa não está
somente no PE. Durante o planejamento é
muito comum que a liderança esqueça dos
processos gerenciais e produtivos, ou seja, a

relação desses processos para o estabelecimento
de metas a curto, médio e longo prazo.



É por meio do PE que a empresa poderá traçar,
com mais clareza para seus colaboradores, o

rumo que a liderança decidiu para a organização,
por isso é um processo tão importante. Todavia,
só será de fato praticado, se cada membro da
Equipe entender sua razão, seu papel nesse
planejamento e como poderá exercer com

excelência sua função em prol do alcance dos
objetivos e metas traçadas no PE.



Agora que você viu que o Planejamento Estratégico
é o processo que irá direcionar todas as

ações da empresa, você precisa aprimorar seus
conhecimento em relação a ele. Como elaborar

um PE? Como executá-lo de forma efetiva?
Quer saber?

Inscreva-se agora mesmo no minicurso
Planejamento Estratégico: Etapas e Ferramentas

 Você terá oportunidade de aprender, trocar
ideias e aumentar seu network. Acesse ‘’eventos’’

no nosso site e se inscreva. :)
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