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RESUMO
O gestor da organização deve ter sua maior preocupação centrada em gerenciar e satisfazer
seu cliente, liderando grupos talentosos, coordenando elementos da empresa e tomando
decisões para o sucesso dos processos gerais. Para isso, necessitam de uma ferramenta que
auxilie a planejar as metas à longo prazo. Na década de 50, Igor Ansoff escreveu o primeiro
livro dedicado ao planejamento estratégico, com foco no controle financeiro. Além de
observar esse controle, o planejamento estratégico orienta a organização na definição clara
das pretensões da empresa no curto, médio e longo prazos e indica caminhos para que os
gestores possam chegar a cada um dos objetivos pré-definidos em cada um dos ambientes de
sua atuação. O planejamento é considerado uma ferramenta de responsabilidade da alta
administração. Durante o processo de elaboração do planejamento, os gestores têm a
possibilidade de analisar tanto o ambiente interno (pontos fortes e fracos), assim como o
ambiente externo (oportunidade e ameaças) com vista a definir que tipo de futuro terá a
empresa. Na literatura da área não existe um consenso em relação a definição da estratégia.
Ela é entendida como, estratégia pretendida (olhar para frente), quando a empresa planeja
ações sobre o futuro da organização, ou como um padrão (olhar para trás), quando os gestores
olham para trás com vista a ter maior compreensão sobre o momento que a empresa vive a
fim desenhar o futuro. As Pequenas e Médias Empresas representam 20% do PIB brasileiro e
são representadas por cerca de 5,7 milhões de empresas, sendo a principal força motriz da
economia. O segmento emprega 10,1 milhões de empregados nas pequenas e 5,5 milhões nas
médias empresas. Entretanto, segundo o SEBRAE, no estado de São Paulo cerca de 37% das
PMEs encerram suas atividades com dois anos de existência e cerca de 58% na margem de
cinco anos. Para entender essa questão, essa pesquisa tem como objetivo, identificar juntos
dos empresários das pequenas e médias empresas da região de Campinas que conseguiram
superar a barreira de sobrevivência nos dois primeiros anos da sua criação, quais foram as
contribuições do planejamento estratégico nesse processo. Quanto à sua natureza, é de caráter
quantitativo e serão analisadas as empresas de pequeno e médio portes da região. A pesquisa
tem por objetivo a identificação da relevância do planejamento estratégico como ferramenta
gerencial para as organizações que sobreviveram ao período crítico, definido pelo Sebrae, de
dois anos. Sua proposta é analisar através de pesquisa de campo, quais foram os fatores que
influenciaram os gestores a optar pelo planejamento estratégico como forma de perpetuação
do negócio. O estudo visa estabelecer relação entre perpetuação do negócio através do
planejamento estratégico, seus efeitos e sua relevância para qualquer organização,
independentemente de seu porte. Os dados, referentes à pesquisa de campo, que corroboram
para a precisão da pesquisa estão sendo coletados e serão apresentados no dia do evento.
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