
PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO
TRANSFORMANDO VISÃO EM 
RESULTADOS



CRIANDO SEU DIFERENCIAL NO MERCADO
As empresas há muito tempo se envolvem em uma competição 
frente a frente em busca de crescimento sustentado e lucrativo. 
Elas lutam para obter vantagem competitiva, disputam 
participação de mercado e lutam por diferenciação. No 
entanto, na maioria das empresas não existe um planejamento 
para saber para onde estão indo.
“Um levantamento feito com 120 empresas de médio e grande 
porte das regiões Sul e Sudeste mostra que, embora 96% dos 
gestores afirmem que planejamento estratégico é muito 
importante para o sucesso de um negócio, 61% das empresas 
não trabalham orientadas por um plano do tipo. Dentre as 
empresas – dos setores de serviços, indústria e comércio –que 
afirmaram seguir um planejamento estratégico, 73% não têm 
formas de acompanhar ou ainda implementar as diretrizes.”
Revista época

Em nossa trajetória dentro das organizações 
percebemos a necessidade de “começar pelo 
começo”, ou seja,  é imperativo que as empresas 
tenham um plano geral de atuação que dará a 
sustentação para toda a empresa seguir em frente na 
busca de coordenação entre todos os envolvidos nos 
objetivos do negócio. 

Além de ter um plano ele deve ser executado e
deve ser monitorado para verificar ganhos e 
corrigir rotas, quando necessário. A maneira 
como vamos avaliar e o que será avaliado 
depende dos indicadores escolhidos em 
função das necessidades de atingimento de 
resultados, revelados no Planejamento 
estratégico.
Em nossa experiencia podemos afirmar a 
máxima “É sempre melhor ter um plano do que 
plano nenhum.”

Nossa abordagem permite que você descubra 
quais movimentos estratégicos -denominados 
'Inovação de Valor' -que podem criar saltos 
poderosos em valor para a empresa e seu 
negócio, tornando o seu negócio mais sólido e 
com pessoas mais engajadas.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Adquirir uma compreensão aprofundada das 
ferramentas e conceitos que ajudarão você a ter 
um plano conciso.
Aprender a envolver seu time em um processo 
que todos possam crescer juntos.
Desenvolver uma Estratégia focada em sua 
cultura e realidade da sua organização.

CONTEÚDO DO PROGRAMA
Nosso trabalho é um programa intensivo de encontros (a ser 
dimensionado, conforme a complexidade da empresa) com um 
sistema que engloba: discussões, análises da situação, 
desenvolvimento de objetivos, metas e ações onde você será o 
protagonista no desenvolvimento das estratégias do seu próprio 
negócio.
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