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RESUMO: As organizações em sua maioria são tratadas como objetos de gran-
de complexidade. Umas dessas razões são de que elas passam por diversas 
mudanças. As empresas precisam estar preparadas para diversas situações e 
contar com uma equipe qualifi cada e/ou e em muitas destas situações aptas para 
se sairem bem nas adversidades do mercado. O principal intuito deste trabalho 
foi reconhecer através de pesquisas bibliográfi cas e de estudo de caso, que exis-
tem diversos fatores que podem afetar ou não a vida de uma organização. Fato-
res que são chamados de ameaças ou oportunidades e apresentar conceitos, os 
quais venham ilustrar planejamento e gestão estratégica. O objetivo da pesquisa 
está em analisar o desenvolvimento de gestão estratégica na empresa TRON 
Informática e visualizar se a gestão é aplicada de maneira satisfatória. O aspecto 
relevante da pesquisa estão em confi rmar se quando os gestores usam as fer-
ramentas de gestão de formas adequadas e corretas o sucesso organizacional 
se torna real. Os principais resultados alcançados com a pesquisa confi rmam 
que a empresa aplica a gestão, porém com alguns pontos que precisam ser in-
vestigados com maior clareza permitindo à equipe melhor percepção a cerca do 
planejamentos préviamente desenvolvido.
Palavras - chave: Gestão estratégica, equipe, organização.

Abstract: Organizations are mostly treated as highly complex objects. Some of 
these reasons are that they go through several changes. Companies need to be 
prepared for various situations and rely on qualifi ed staff  and / or and in many of 
these situations able to come out well in the market adversity. The main purpose 
of this work was recognized through library research and case study, there are 
several factors that can aff ect whether or not the life of an organization. Factors 
that are called threats or opportunities and present concepts, which will illustrate 
strategic planning and management. The objective of the research is to analyze 
the development of strategic management in the company TRON Computer and 
see if the management is applied satisfactorily. The relevant aspect of the rese-
arch is to confi rm that when managers use the tools of management appropriate 
and correct forms organizational success becomes real. The main results achie-
ved by the research confi rm that the company applies to management, but with 
some points that need to be investigated more clearly allowing the team better 
understanding about the previously developed plans.
Keywords: Strategic management, staff , organization.
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1. INTRODUÇÃO

 As organizações passam por diversas mudanças constantemente, e são 
através delas que se ouve falar tanto da palavra Estratégica, ou melhor dizendo, 
Gestão Estratégica. Gerir alguma ação, empresa, projeto, etc. requerem algu-
mas habilidades, as quais facilitam a conclusão de um projeto, planejamento ou 
ação. 
 O trabalho realizado na empresa TRON INFORMATICA, foi feito com o in-
tuito de verifi car a existência do Planejamento e Gestão Estratégica na empresa, 
para tal foi realizado um estudo de caso, através de questionário com perguntas 
fechadas, pretendendo obter dados quantitativos que respondam o problema 
levantado.
 Os dados obtidos possibilitaram a visualização de que a TRON INFOR-
MATICA, desenvolveu o Planejamento Estratégico e pratica a Gestão Estraté-
gica no seu dia-a-dia.  Acompanhado á elaboração do estudo de caso foram 
abordados conceitos como Planejamento, Gestão Estratégica e componentes 
dos processo da gestão estratégica. 
 A empresa deve estabelecer uma estratégia que lhe permita atingir suas 
metas este artigo demonstrará a existência do planejamento e gestão estratégi-
ca e verifi ca se a prática dessas ferramentas está sendo executada de maneira 
efetiva, as quais permitem uma visão mais favorável da organização e como ela 
pratica a gestão estratégica.
 Dessa forma, o objetivo desse artigo é comprovar se existem indicadores 
de aplicação de planejamento estratégico e como está o envolvimento da equipe 
com a gestão estratégica da empresa ao analisar o desenvolvimento da gestão 
estratégica na empresa visualiza-se a aplicabilidade e a prática da gestão estra-
tégica.

2. REVISÃO LITERÁRIA

 O Planejamento Estratégico e a Gestão Estratégica são as formas mais 
corretas para se organizar e administrar uma empresa, com eles pode-se de-
tectar ações do futuro, rever considerações do passado, analisar ambientes ex-
ternos e internos e fazer do presente um momento de êxtase da empresa. As 
pessoas em sua grande maioria, não estão preparadas ou acostumadas com 
tantas mudanças em tão pouco tempo e é partindo dessa consideração que se 
inicia o processo do Planejamento Estratégico e Gestão Estratégica, nos quais 
se conceitua e defende-se a importância de aplicação dessas ferramentas no 
meio empresarial. 
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Segundo Oliveira (2012, p.4) “o planejamento estratégico é um conjuto de provi-
dências a serem tomadas pelo executivo para a situação em que o futuro tende 
a ser diferente do passado.” As empresas precisam se diferenciar dos concor-
rentes, seja com produtos diferenciados, processos mais efi cientes, ou fazendo 
o uso correto do planejamento estratégico e da gestão estratégica, ou seja, ela 
precisa mesmo se diferenciar para permanecer no mercado. 

2.1 Planejamento estratégico – conceitos

 O Planejamento Estratégico auxilia o gestor a conhecer melhor sua em-
presa, fazendo com que ele possa num processo de auto - análise, visualizar 
quais são seus pontos fortes e fracos, e quais são suas ameaças e oportunida-
des no meio em que a empresa está inserida. O pensar, analisar, refl etir, faz com 
que o administrador, obtenha novos nortes para seguir seus caminhos. Os ges-
tores se deparam continuamente com mudanças (variações de preços, aumento 
de população, clima, etc.), e se o planejamento estratégico é aplicado dentro da 
empresa é como se ela estivesse sendo prevenida de qualquer imprevisto.

Planejamento Estratégico é um processo que consiste na análise sis-
temática dos pontos fortes (competências) e fracos (incompetências 
ou possibilidades de melhorias) da organização, e das oportunidades 
e ameaças do ambiente externo, com o objetivo de formular (formar) 
estratégias com o intuito de aumentar a competitividade e seu grau de 
resolutividade. (PEREIRA, 2010, p.47)

 A Análise SWOT em seu contexto geral pode ser entendida, segundo Ta-
vares (2010 p. 20) como “o conceito de SWOT é força (Strengths), fraquezas 
(Heaknesses), oportunidades (Opportnities), ameaças (Threats), ou em sua tra-
dução FOFA, relacionando em ordem diferente os mesmos signifi cados”. Neste 
enfoque, o planejamento contempla a realação entre codições internas e exter-
nas. Na primeira residem as oportunidades que a empresa pode usar em seu de-
sempenho e ameaças que podem afetá-la por interpeles presentes no ambiente 
externo. 

2.2 Gestão estratégica x planejamento estratégico

 O Planejamento Estratégico é o mapa indicando os caminhos a serem 
percorridos, já a Gestão Estratégica é como se percorrá estes caminhos, para 
essas análises debate-se: Qual é a forma correta de se planejar? Qual é o cami-
nho mais curto, ou mais viável de uma estratégia?
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A palavra “ Planejamento” lembra pensar, criar, moldar ou mesmo ten-
tar controlar o futuro da organização dentro de um horizonte estratégi-
co. Podemos dizer que o Planejamento pode ser o processo formaliza-
do para gerar resultados a partir de um sistema integrado de decisões. 
(PEREIRA, 2010, p. 44)

 A diferença entre Planejamento Estratégico e Gestão Estratégica é que 
a Gestão Estratégica trabalha em cima do Planejamento de Estratégico, como 
se este fosse um banco de dados, um conjunto de informações as quais serão 
utilizadas para serem executadas, ou seja planejamento são as ideias e gestão 
são as ações. 

A gestão estratégica procura reunir o plano estratégico e sua imple-
mentação em um único processo. […] corresponde, assim, ao conjunto 
de atividades intencionais e planejadas, estratégicas, operacionais e 
organizacionais, que visam adequar e integrar a capacidade interna da 
organização ao ambiente externo. (TAVARES, 2010, p. 22)

 Segundo Tavares (2010, p. 55) “a principal função da gestão estratégica é 
estabelecer um elo entre o futuro e o presente; entre o ambiente externo e a or-
ganização”. Visa assegurar, em termos de hoje, que as questões de sobrevivên-
cia e crescimento da organização estejam sendo adequadamente consideradas.

2.3 Aplicação, Avaliação e Controle

 Dentro do planejamento estratégico existe uma ferramenta de trabalho 
que é aplicada na empresa durante e após se iniciar o processo de implantação, 
ele é conhecido como controle e avaliação. Sugere-se que a avaliação e o con-
trole sejam feitos detalhadamente dentro do desenvolvimento do processo de 
implantação, para que um acompanhamento se realize e caso ocorram erros se 
possa tomar as decisões de tratamento antes de maiores prejuízos.

O controle pode ser defi nido, em termos simples, como a ação neces-
sária para assegurar a realização dos objetivos, desafi os, metas, es-
tratégias, projetos e planos de ação estabelecidos. (OLIVEIRA, 2010, 
p.56)

 Depois de concluída a avaliação/controle, a empresa inicia um processo 
de escolha de atos futuros, ações pelas quais, servirão de apoio para visualizar 
se os caminhos que estão sendo percorridos durante a implantação do plane-
jamento estratégico são os corretos. Assim sendo, os gestores defi niram quais 
serão os valores, missão, visão, metas e objetivos da empresa. Nesse passo 
a passo de etapas e/ou ações citadas para que o planejamento estratégico se 
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concretize, deve-se ter em mente de que nada disso será possível se não houver 
a Gestão Estratégica. A gestão estratégica trata-se de uma série de ações que 
auxiliam no sucesso da organização, tanto no presente como no futuro. Gestão 
é o mesmo que, planejar organizar, controlar objetos, pessoas, tarefas, proces-
sos. Estratégia é fazer com que ações sejam realizadas para o cumprimento de 
alguma meta estipulada.

A gestão estratégica procura reunir o plano estratégico e sua imple-
mentação em um único processo. Visa assegurar as mudanças organi-
zacionais necessárias para essa implementação e a participação dos 
vários níveis organizacionais envolvidos em seu processo decisório. 
Corresponde, assim, ao conjunto de atividades intencionais e planeja-
das, estratégicas, operacionais e organizacionais, que visam adequar 
e integrar a capacidade interna da organização ao ambiente externo. 
(TAVARES, 2010, p. 22)

 Administrar uma empresa, estrategicamente falando, envolve avaliar situ-
ações, elaborar projetos de mudanças estratégicas, gerenciar, acompanhar, etc. 
Na gestão estratégica também é utilizado um diagnóstico estratégico (tipo de 
avalição) onde são realizados os levantamentos das situações atuais da empre-
sa. Nesta avaliação, o administrador, visualiza a realização da empresa interna e 
externamente, podendo se situar de forma precisa, prática e rápida, na maneira 
de como irá agir buscando assim avaliar a existência e a adequação das estra-
tégias vigentes dentro da instituição.

A análise do abiente interno terá que confrontar as atividades atual-
mente desenvolvidas pela organização com as atividades que se es-
perar que a organização desenvolva para cumprir sua missão e atingir 
sua visão. E a partir dessa cooperação, mediada pelas oportunidades 
e ameças ambientais que irão emergir suas forças e fraquezas dada 
a multiplicidade dessas atividades, o diagóstico do ambiente interno 
comporta variadas amplitudes e formas de abordagens, todas apre-
sentando vantagens e limitações. (TAVARES, 2010 p. 220)

 O diagnóstico trabalha com as aptidões das pessoas envolvidas na orga-
nização, cultura organizacional, pontos de crise, comportamentos, comunicação, 
enfi m, a gestão estratégica permite demonstrar de forma detalhada a verdadeira 
realidade da empresa. No quadro 1 demonstram-se as fases e etapas de Plane-
jamento Estratégico, identifi cando o passo a passo das ações.
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QUADRO 1: Fases e etapas do Planejamento Estratégico
FASE ETAPAS DESCRIÇÃO DAS FASES

DIAGNOSTICO 
ESTRATÉGICO

A Identifi cação das expectativas 
de pessoas representativas

B Análise Externa
C Análise Interna
D Análises dos Concorrentes

MISSÃO DA 
EMPRESA

A Estabelecimento da Missão 
da Empresa.

B
Estabelecimento dos 
Propósitos Atuais e  

Potenciais da Empresa

C Estruturação Debate de 
Cenários

D Estabelecimento da Postura 
Estratégica

E
Estabelecimento das Macro 

Estratégias e Macro Políticas 
da Empresa.

INSTRUMENTOS 
PRESCRITIVOS 

E QUANTITATIVOS

A
Estabelecimento de 

Objetivos, desafi os e metas 
da empresa.

B
Estabelecimento de 

Estratégias e Políticas 
Funcionais da Empresa.

C
Estabelecimento dos projetos 

e Planos de Ação da 
Empresa.

CONTROLE E AVALIAÇÃO Controle e Avaliação
Fonte: (OLIVEIRA, 1999, p. 57)

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 O trabalho foi realizado inicialmente com pesquisa em livros e artigos 
científi cos, os quais abordaram conceitos sobre o tema proposto, em seguida es-
tabeleceu-se o estudo de caso, o qual foi investigado utilizando o método explo-
ratório e quantitativo através de questionário com perguntas fechadas, a amostra 
da presente pesquisa tratou-se de todos os funcionários envolvidos na empresa, 
a aplicação de tal ferramenta deu-se pela necessidade de confi rmar as hipóteses 
referente a aplicabilidade e a existência do Planejamento e a Gestão Estratégica 
dentro da organização. 

3.1 Caracterização da Empresa

 A Tron Informática Rio Verde iniciou suas atividades na cidade de Jataí, 
em 29 de janeiro de 1996, ainda sob outra razão social, alterada na ocasião da 
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mudança das instalações da  empresa, para Rio Verde, ocorrida em agosto de 
2004. Com muito trabalho, e muita determinação para superar os incontáveis 
desafi os, em poucos anos a empresa tornou-se referência no mercado de infor-
mática para a área contábil na região.
 A fi losofi a que permeia os negócios da Tron Informática Rio Verde é a de 
que o sucesso não é fruto do acaso, ou da sorte. Sucesso é sinônimo de trabalho 
intenso, somadas a um plano estratégico que permita ao empreendedor ante-
ver as necessárias mudanças para não ser absorvido no competitivo mercado 
existente. Por sempre pensar assim, que sucesso é sinônimo de trabalho, a Tron 
Informática Rio Verde vive hoje um acelerado crescimento, estando presente em 
quase todos os municípios das regiões sul e sudoeste do estado de Goiás. 
Trata-se de uma empresa empreendedora, composta por empreendedores, pes-
soas que, enquanto aprendem com o passado, estruturam-se no presente, pla-
nejando o futuro.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A apresentação dos resultados ilustra o que foi encontrado no estudo de 
caso. Em um primeiro momento foi questionado aos participantes se eles conhe-
ciam o Planejamento Estratégico da TRON INFORMATICA, para essa questão 
80% dos questionados, afi rmaram conhecer o Planejamento Estratégico da em-
presa, conforme demonstra-se no GRÁFICO 1. Pereira (2010) diz que Plane-
jamento pode ser o processo formalizado para gerar resultados através de um 
sistema integrado de decisões, o planejamento é muito mais importante do que 
seu produto fi nal. 
 Menos da metade dos colaboradores questionados afi rmam que não par-
ticipam do desenvolvimento e execução das ações estratégicas da TRON IN-
FORMATICA. Acredita-se que um dos motivos disso ter acontecido, foi que o 
público participante da pesquisa não é preparado e consequentemente não é 
envolvido no desenvolvimento das ações estratégicas da empresa, mediante 
demonstração no GRÁFICO 1. Tavares (2010) esclarece que a identifi cação do 
público é de fundamental importância para a elaboração e implementação de 
estratégicas na organização, pois esta escolha necessita de competências defi -
nidas, para realizar uma serie de atividades.  
 No questionário apresentado aos funcionários da empresa TRON INFOR-
MATICA, apresentou-se que um pouco mais de 50% dos participantes não co-
nhecem a missão da empresa, conforme demonstrado no GRÁFICO 1. Segundo 
Pereira (2010), missão é a razão de ser da organização; representa o negócio 
em que ela se encontra. É o papel desempenhado pela organização, em seu 
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negócio. A missão visa comunicar interna e externamente o propósito de seu 
negócio. 

GRÁFICO 1- Resultado das questões sobre o conhecimento do Planejamento Estratégico, Parti-
cipação sobre as ações estratégicas, e conhecimento sobre a missão organizacional.

Fonte: Dados elaborados pelas autoras (2013)

 Ao serem questionados sobre o conhecimento a cerca da visão e valores 
da TRON 80% dos participantes, afi rmaram que conhecem a Visão, Valores e 
acreditam que a TRON INFORMATICA, seja uma empresa que fortalece a cul-
tura de inovação e desenvolvem talentos GRÁFICO 2. Pereira (2010) relata que 
visão é a imagem compartilhada daquilo que os gestores da organização que-
rem que ela seja ou venha a ser no futuro. 

GRÁFICO 2- Resultado das questões sobre o conhecimento de valores, visão estratégica e for-
talecimento da cultura de inovação.

Fonte: Dados elaborados pelas autoras (2013)
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 Na parte que ilustra o desenvolvimento de talentos GRÁFICO 3 , apre-
senta-se que 85% dos questionados percebem a prática de desenvolvimento 
de talentos e que 100% dos questionados percebem que a TRON estabelece 
alianças estratégicas.

Além de liderar esforços para fortalecer as competencias e capacida-
des existentes, os líderes de estrategia efi cientes tentam prever as mu-
danças nos requisitos cliente/mercado e criarem proativamente novas 
competencias e capacidades, que ofereçam uma vantagem competiti-
va. (THOMPSON JR, STRICKLAND III, GAMBLE, 2008, p. 443)

 Martel (2008) citado por Santos, (2011, p. 22) esclarece que aliança es-
tratégica “consiste na generalização da noção de cadeia logística orientada pela 
busca de novas formas de organização para que a empresa possa competir em 
melhorescondições nos mercados.” 

GRÁFICO 3- Resultado das questões sobre a percepção com relação à prática e desenvolvi-
mento de talentos e estabelecimento de alianças.

Fonte: Dados elaborados pelas autoras (2013)

 A TRON INFORMATICA pratica sempre melhorias na comunicação 47%, 
porém o resultado de que a mesma as vezes, 52% faz essas melhorias, esclare-
ce que é necessário uma melhor atenção para o assunto GRÁFICO 4. 



Revista Científi ca do Centro de Ensino Superior Almeida Rodrigues. Rio Verde, FAR/ISEAR, Ano 3, nº 3, jan. 2015.ISSN: 2317-7284

107

GRÁFICO 4- Resultado da questão sobre a frequência de melhorias na comunicação

Fonte: Dados elaborados pelas autoras (2013)

 A pesquisa aponta que a empresa TRON INFORMATICA é uma organiza-
ção que se preocupa com a imagem. Através do resultado de que fortalece sua 
marca com 100% de percepção dos funcionários sobre esse quesito, promove 
um atendimento de excelência 100%, e 82% percebem as ações de marketing 
desenvolvidas pela TRON, o que esclarece que a organização reconhece a im-
portância em fortalecer a marca como estratégia de posicionamento no mercado 
GRÁFICO 5.

GRÁFICO 5- Resultado das questões sobre o fortalecimento das ações de marketing, promoção 
ao atendimento de excelência e fortalecimento da marca.

Fonte: Dados elaborados pelas autoras (2013)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

HIPÓTESES X OBJETIVO

 Conclui-se que o planejamento e a gestão estratégica, são realizados de 
maneira efi caz, os resultados apresentados ilustram tal colocação, tanto interna 
quanto externamente. Confi rma-se que a Gestão Estratégica é praticada de ma-
neira efetiva, onde grande parte da equipe está envolvida. 
 Seguindo os pensamentos de Tavares (2010) a gestão estratégica procu-
ra reunir o plano estratégico e sua implementação, bem como o conjunto de ati-
vidades intencionais e planejadas, estratégicas, operacionais e organizacionais, 
as quais visam adequar e integrar a capacidade interna da organização ao am-
biente externo. Para o esclarecimento de gestão estratégica percebe-se que a 
organização precisa trabalhar mais no envolvimento da equipe para a realização 
das ações estratégicas e estabelecer diretrizes de realização e avaliação dessas 
ações.
 As melhorias de comunicação, por mais que a empresa as realize, se 
faz necessário uma melhor divulgação dessas melhorias dentro da organização, 
pois uma fatia interessante da amostra não percebe tal ação.
 O objetivo da pesquisa foi alcançado, no sentido de se analisar a gestão 
estratégica da TRON INFORMÁTICA e comprova a existência de uma gestão 
fortalecida e de equipe bem informada com relação ao mapa estratégico presen-
te na organização, confi rmando assim, os resultados encontrados.
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