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Resumo 

A competitividade é um elemento essencial para as empresas se manterem no mercado cada 

vez mais dinâmico e complexo, em que as incertezas afetam as decisões e consequentemente 

as projeções futuras das organizações. As variáveis ambientais e as contingências que envolvem 

o meio empresarial exigem dos gestores aptidões, conhecimentos, habilidades e um conjunto 

de ferramentas e instrumentos que lhes possibilite ter segurança nas decisões que afetam o 

futuro e a sustentabilidade das organizações. Desde os primórdios da vida humana, o 

planejamento esteve presente nas atitudes conscientes do homem. Contudo, foi nas atividades 

militares, principalmente nas guerras, em que as estratégias se tornaram elementos centrais para 

o alcance de objetivos e diferenciais competitivos, posteriormente incorporados no ambiente 

empresarial. Nesse contexto, esse artigo contempla uma revisão bibliográfica em relação ao 

Planejamento Estratégico, seus princípios gerais e específicos que são os alicerces para as 

estratégias empresariais. O trabalho abarca uma metodologia de elaboração e implementação 

do Planejamento Estratégico a partir de um diagnóstico que permite identificar os pontos fortes, 

fraquezas, ameaças e oportunidades com o intuito de possibilitar a implementação de ações que 

permitam à empresa uma condição melhor no futuro. Por último, é abordada a questão da 

avaliação e controle por meio do Balanced Scorecard, para que todos os esforços empenhados 

nas ações e diretrizes estratégicas tenham o desempenho e os resultados projetados.  

 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Estratégias. Controle. 

 

 

 

 

 

mailto:adrianoifael@yahoo.com.br
mailto:engenheirojoseantonio@outlook.com
mailto:katiucia.oliskovicz@anhanguera.com
mailto:volmir.rabaioli@anhanguera.com
mailto:arquiteto_camilo@hotmail.com

