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Resumo 

O Planejamento estratégico é uma ferramenta essencial para que empresas obtenham um 

rumo a ser seguido, que por intermédio de seu processo gerencial possibilita atingir objetivos 

que otimizam a sua relação com o ambiente externo. Sua importância no cenário empresarial, 

não deve ser restringida apenas a grandes empresas, conduzindo sua eficácia em micro e 

pequenas empresas que, devido a sua estrutura física, financeira e pessoal, necessita de 

atividades adicionais em função de suas características próprias. Em um cenário cada vez 

mais competitivo, pequenas empresas começam a refletir na importância da profissionalização 

de suas atividades, e o planejamento estratégico corrobora para esta reflexão e atitude. Este 

trabalho estuda a implantação e viabilidade de implantação do Planejamento Estratégico em 

uma microempresa no ramo de terceirização de processos de folha de pagamento. Por meio de 

um estudo de caso, construção de ferramentas e observações, pode-se entender que o sócio 

valoriza a ferramenta, contudo sua implantação esbarra na necessidade de mudança, uma 

maior comunicação e controle dos processos internos, contribuindo para um direcionamento 

de negócio.  

 

Palavras Chave: Planejamento Estratégico. Objetivos. Direcionamento de negócio. 

    



Abstract 

Strategic Planning is an essential tool for companies to achieve a path to be followed, which 

through their management process enables them to achieve objectives that optimize their 

relationship with the external environment. Its importance in the business environment should 

not only be restricted to large companies, but its efficiency in micro and small enterprises, 

which due to its physical, financial and personal structure, requires additional activities in 

function of its own characteristics. In an increasingly competitive scenario, small companies 

begin to reflect on the importance of professionalizing their activities, and strategic planning 

corroborates this reflection and attitude. This paper studies the implantation and viability of 

the implementation of Strategic Planning in a microenterprise in the branch of outsourcing of 

payroll processes. Through a case study, construction of tools and observations, it can be 

understood that the partner values the tool, but its implementation is in need of change, 

greater communication and control of internal processes, contributing to a business direction. 

Keywords: Strategic Planning. Goals. Business direction. 
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1. INTRODUÇÃO  

Atualmente, é notória a velocidade com que ocorrem mudanças no cenário 

mercadológico mundial, no âmbito social, político, econômico, ambiental, cultural, oriundos 

da globalização. Os avanços científicos e tecnológicos influenciam culturas, modos de 

consumo, criam novas oportunidades de negócios, e também fecham empresas. 

Diante deste cenário, as empresas precisam, cada vez mais, definir seu negócio 

buscando acompanhar as mudanças, que contribuem para o sucesso ou insucesso do ramo de 

atividade no qual participa. O relacionamento com seus stakeholders, influenciam a forma 

como a empresa interage com seu macroambiente e microambiente, determinando sua 

sobrevivência e agilidade em entregar seu produto ou serviço ao consumidor. 

Estes cenários de concorrência acirrada denotam que são os pequenos detalhes que 

podem determinar qual empresa sobreviverá, por isto da necessidade de contar com 

profissionais que garantam a manutenção e prática de ferramentas e métodos que contribuem 

na elaboração e preparo de utilização de ferramentas estratégicas.  

Analisar algumas tendências relevantes para a sociedade brasileira atual como por 

exemplo, a tendência global de envelhecimento da população, e estudar os impactos que isto 

causará nas organizações de uma forma sistêmica, através das perguntas de quais são as 

oportunidades e ameaças a enxergar nesse cenário provável, e de como a organização reagirá 

a isso, denotam que as tendências podem estar afetando de maneira significativa o futuro de 

inúmeras organizações, podendo até mesmo destruir o futuro de algumas delas, e ao mesmo 

tempo, construindo o futuro de outras, que ainda nem vieram a prestar o seu primeiro serviço. 

Como citado no início, o rápido avanço tecnológico, acompanhado cada vez mais, de 

reduções acentuadas nos custos da tecnologia, a ascensão da biotecnologia como um dos 

setores de maior crescimento do mundo atual, acompanhado de setores como entretenimento e 

educação, e a crescente interdependência global, com aumento da dependência tecnológica, 

tanto por parte de países quanto por parte das organizações, leva organizações a refletir sobre 

estas tendências no século XXI, que poderão impactar as organizações. 

A construção de cenários e análise das tendências atuais, é importante para 

estrategistas agirem com base em futuros prováveis e desconhecidos. A visão do todo, a 

flexibilidade, são qualidades essências para a elaboração de um planejamento estratégico, que, 

mesmo cotando com diversas ferramentas e modelos, não existe uma formula ou modelo 
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padrão, pois ela é uma arte, que deve ser repensada e adaptada dentro do que é solicitado pelo 

ambiente. 

O processo de definição de um negócio, a elaboração da visão, que é o olhar para o 

futuro, e a determinação da missão, o que fazer para chegar lá, e dos valores fundamentais da 

organização, o jeito de se fazer o negócio, descritas a partir das diretrizes estratégicas, que 

contribui para o seu engajamento em determinados comportamentos, irão contribuir para a sua 

base de elaboração de um planejamento estratégico. 

Quando o planejamento estratégico é colocado em prática, os objetivos a serem 

alcançados contam como um aliado efetivo de ações, que contribuem para que o foco, energia 

e atenção para que as estas ações os levem na direção que se deseja, e não na direção a que as 

diversas distrações conduzem, prejudicando e atrasando processos e avanços importantes para 

o alcance dos objetivos a que se destina a elaboração do planejamento. 

É valioso recordar, que a palavra estratégia, assim como sua metodologia, se originam 

das utilizadas na atividade militar, com comprovada eficácia para a obtenção dos objetivos em 

batalhas com o intuito de conquistar territórios, superar o exército inimigo, manter posições 

de liderança. Portanto, a analogia à um campo de batalha, não passa a apenas por uma 

semelhança e nem, contudo uma mera coincidência, mas sim, as organizações estão em 

constante guerra com as diversas variáveis de ameaça e oportunidades, que, se bem 

administradas, ajudam para a tomada de decisão, orientado para o alcance dos objetivos e 

sobrevivência corporativa. 

Portanto, o objetivo geral deste trabalho é contribuir para que a proposta de 

terceirização de folha de pagamento seja uma opção de escolha pelos clientes, como proposta 

de valor para alcance de resultados e melhoria da vantagem competitiva dos mesmos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ESTRATÉGIA 

Estratégia, uma palavra utilizada em várias situações onde pessoas se encontram em 

situações desfavoráveis, de ameaça, e muitas vezes querem reverter uma situação ruim, e da 

mesma forma, situações de sucesso e destaque, onde oportunidades e conquistas são 

atribuídas ao que se consegue alcançar tais êxitos por intermédio de uma ótima estratégia. 

Afinal, porque esta palavra é utilizada, o que é estratégia? 

Estratégia, do grego “strategós” exército em campanha, derivam das palavras Stratos 

que significa exército, mais Ago, que significa liderança ou comando, também conhecida 

como a arte do general, que tem a habilidade de ver ao longo prazo e no todo. No livro a Arte 

da guerra, o general Sun-Tzu afirmava que: 

“Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 

cem batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória 

ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo nem a si 

mesmo, perderá todas as batalhas. ” (SUN-TZU, 2008, p. 58.) 

 

Para Oliveira (1991), appud HENNIG, et. al. 2012, a estratégia está relacionada com 

uma adequada utilização dos recursos físicos, financeiros e humanos, a fim de ter as 

oportunidades maximizadas e os problemas minimizados. Para o autor, traçar uma estratégia 

deve-se perguntar sobre o destino que se quer dar á empresa e como se deve estabelece-lo 

para um bom ajustamento dela em sem ambiente.  

Antes de tudo, é necessário definir o negócio da organização, pois é a base para a 

definição da estratégia corporativa, ou seja, a definição do negócio no qual se pretende estar. 

Por intermédio desta definição, é possível focar quais são as necessidades dos clientes e dos 

benefícios que eles buscam para atender às suas necessidades e desejos, deste modo, a 

definição do negócio precisa estar orientada a beneficiar o que será entregue de resultados aos 

clientes. 

 DRUCKER (1998), destacava que tão raramente perguntamos de forma clara e direta e 

tão raramente dedicamos tempo a uma reflexão sobre o assunto de qual é o nosso negócio, 

que essa ausência de entendimento, talvez, seja a mais importante causa do fracasso das 

empresas. 

 O Planejamento estratégico é, por conseguinte, as diretrizes estratégicas a que a 

empresa irá se nortear, corroboram para o processo de definição do negócio, a elaboração da 
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visão e a determinação da missão e dos valores fundamentais da organização, e assim a 

organização pode ajustar seu foco no mercado e desenvolver seu diferencial competitivo, 

orientando o posicionamento estratégico da empresa, e evitando distorções na sua visão de 

mercado. 

 Segundo Hamel e Prahalad (1995), há quatro questões importantes de relevância 

estratégica para que a empresa comece a entender e aplicar a dinâmica da definição do 

negócio. 

 O que fazemos hoje que devemos continuar fazendo no futuro? 

 O que fazemos hoje que não devemos mais fazer no futuro? 

 O que não fazemos hoje e que devemos começar a fazer para criarmos nosso futuro? 

 O que os nossos concorrentes estão fazendo que lhes garantirão o sucesso no futuro? 

 Nota-se que ao responder estas questões, a definição do negócio conta com apoio 

direcionado para desenvolver uma visão estratégica do que se pretende oferecer de parceria, 

resultados e entrega aos clientes. Os modelos tradicionais para definição do negócio, é 

conduzida através de três questões básicas.  

 A primeira é a Identificação do negócio atual, que em DRUCKER (1980) ele 

desenvolve três perguntas que ajudam a refletir na elaboração estratégica, que são: a). Quem é 

mesmo o seu cliente? b). Quais são os benefícios procurados pelo cliente? c). Por que o 

cliente faz negócios contigo? Respondendo-as, ajudará a entender a natureza básica, ou seja, a 

essência do negócio, e a partir desta identificação do que o cliente espera e almeja, dará base 

para a segunda questão. 

 A Criação do modelo de negócios da organização, esta que estas relacionada a 

definição estratégica competitiva e da estrutura que gerará os benefícios aos clientes, que por 

sua vez, está fundamentada as pessoas e processos de trabalho, que são orientados aos clientes 

e visam à geração de valor aos stakeholders. Geralmente, todos os modelos de negócio, levam 

em consideração o modelo de negócios dos concorrentes, e isto é constatado, através de uma 

simples analise da semelhança que há entre diversos tipos de negócios e marcas, como 

atividades de hotelaria, alimentação, serviços em geral, e bens de consumo. 

 Tais semelhanças são perceptíveis, porque todas as empresas olham a geração de 

benefícios direcionando para este modelo de estratégia e a estrutura que dão resultado. Alguns 

detalhes diferentes podem ocorrer para se obter posicionamento estratégico, atender a 
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determinado foco de segmento de clientes e a escolha da estratégia e competição, contudo as 

estruturas são semelhantes ou até mesmo iguais. 

 Mas o que as empresas buscam é um diferencial, que coloque à frente dos 

concorrentes, para isto a terceira questão que é a adequação às tendências do ambiente de 

negócios, permite que a empresa seja flexível na adoção de estratégias. Em um ambiente 

envolto de rápidas e constantes mudanças, a flexibilidade é uma competência a ser 

desenvolvida, em todas as bases da organização. A empresa poderá aproveitar das mudanças 

para maximizar, de forma natural e sistêmica, a geração de benefícios para os clientes e para 

seu negócio, e oferecer oportunidades que farão a diferença entre os concorrentes e junto aos 

clientes. 

 

2.2 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Para isto, a definição da MISSÃO, VISÃO e VALORES, se apresenta como uma 

ferramenta importante para a elaboração de um planejamento estratégico. Começando pela 

definição da Missão, um propósito de existência da organização, é a função que ela 

desempenha no mercado, de modo a tornar útil sua ação, justificar seus lucros do ponto de 

vista dos proprietários e da sociedade em que atua. Segundo DRUCKER (1992), elaborar a 

missão da empresa é difícil, doloroso e arriscado, mas só assim se consegue estabelecer 

políticas, desenvolver estratégias, concentrar recursos e começar a trabalhar. Só assim uma 

empresa pode ser administrada, visando a um ótimo desempenho. A definição de missão 

envolve aspectos mais amplos que o lucro da empresa. Tal como elaborar a visão, a missão 

também deve ser sintética e de fácil compreensão. Precisa conter referencias principais que 

nortearão as definições estratégicas da organização, devendo responder cinco perguntas 

básicas: 

Qual o negócio da organização? 

Quem é o seu cliente? 

Qual o escopo da organização? 

Qual a sua vantagem competitiva? 

Qual a sua contribuição social? 
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 Seguindo o escopo do Professor Eduardo Refkalefsky, divulgado no curso de MBA 

em Gestão Estratégica de Empresas, na disciplina sobre Planejamento Estratégico, ao elaborar 

a missão de empresa, deve-se contemplar os seguintes escopos e exemplos, conforme quadro 

1.  

Quadro 1 – Escopos e exemplos para elaboração da missão 

ESCOPOS EXEMPLOS 

Setorial: gama de setores onde a empresa 

operará 

Industrial, consumo, serviços ou todos os 

setores 

Produtos e aplicações específicas 
Saúde cardiovascular, válvulas, lâmpadas 

incandescentes 

Competências desenvolvidas pela 

organização 

Computação, processamento de dados, 

conectividade, exploração de petróleo em 

águas profundas 

Segmento de mercado no qual está focada 
Carros de luxo, óculos esportivos, lentes de 

contato 

Geográfico Localização e áreas de atuação 

Fonte: Eduardo Refkalefsky, 2017 – adaptado pelo autor. 

 

 O trabalho de elaboração da missão, tem como diretriz de que o lucro não é a 

explicação, a causa ou o fundamento único das decisões e comportamentos da organização e, 

sim, o seu teste de validade.  

 A elaboração da visão de futuro, Collins e Porras (1995) enfatiza a importância de 

construir uma organização visionária do que se basear em um líder com visão, ou seja, se o 

líder não compartilha a visão, ele é visionário, mas a organização não é considerada 

visionária. 

 A visão é a explicação do que se idealiza para a organização, a maneira pela qual a 

organização deseja ser reconhecida no futuro, como se fosse um sonho, que precisa ser viável 

na implantação e ter um conteúdo altamente inspirador e positivo, que alcance a todos da 

organização, a ponto de motivar as pessoas para se construir o futuro almejado. 

 Ela não precisa estar registrada em cada corredor, sala ou parede da organização, mas 

sim, que ela tenha sido construída por intermédio da discussão e participação de todos da 

organização, uma vez que, a percepção de futuro é diferente para a maioria das pessoas, e o 



16 

desafio é que todos façam parte da construção da visão da empresa. A começar do nível 

estratégico da organização, entendendo para onde se quer chegar e qual caminho trilhar para 

haver compreensão de temas como valores, desejos, vontades, sonhos e ambições. 

 Após a definição, o processo de compartilhar e divulgar essa visão comum, ou seja, 

divulga-la para todas as pessoas da empresa e implementá-la. Resumidamente, as 

características fundamentais para uma implementação da visão da organização são: A visão 

deve deixar claro se já conseguimos atingi-la ou não, estabelecendo direção e foco; a visão é 

idealizada pelo líder, mas deve ser compartilhada, reconhecida e apoiada pelos colaboradores 

e pela organização; a visão deve ser definida de forma positiva e alentadora. (COLLINS e 

PORRAS, 1995). 

  Por último, temos a elaboração dos Valores da organização, que são definidos como 

crenças básicas para a tomada de decisão na empresa. Serra, Torres e Torres (2004) citam que 

os valores organizacionais são princípios de orientação perenes e essenciais. São intrínsecos e 

importantes somente para os componentes da organização. A empresa decide por si seus 

valores, com honestidade, e eles não devem mudar para reagir a efeitos externos. 

 

2.3 CANVAS DA PROPOSTA DE VALOR 

 

 A proposta de valor define um conjunto de atributos que justificam o desejo de um 

cliente por um produto ou serviço. O foco da proposta de valor está na solução de problemas e 

na criação de benefícios para o cliente. Sua declaração deve ser concisa e apelar para os drives 

de decisão mais relevantes do segmento de clientes que você pretende atender. 

 Para criar uma proposta de valor é importante compreender como os clientes percebem 

os benefícios e o custo dos produtos e serviços. A importância desses atributos varia conforme 

o produto ou serviço, ofertado, o perfil do cliente e a razão. Assim, a percepção de um cliente 

a respeito do benefício e do custo será diferente dependendo se este cliente estiver 

comprando, por exemplo uma garrafa de whisky ou um medicamente para a esposa (produto 

ofertado), assim como será diferente se a mesma garrafa de whisky estiver sendo comprada 

por clientes pertencentes a diferentes classes econômicas ou culturas (perfil do cliente) ou se 

estiver sendo comprada para diferentes ocasiões (razão). 
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2.3.1 Design da proposta de valor 

 O primeiro passo para o design de uma proposta de valor é a definição dos segmentos 

de clientes. É essencial compreendermos que diferentes grupos de pessoas percebem o valor 

de maneira diferente. Se a empresa não tem os segmentos de clientes claramente definidos, 

acredita-se que possa ser útil a leitura das orientações definindo o segmento de clientes. Após 

a definição dos segmentos de clientes tem-se as condições de criar uma proposta da proposta 

de valor especifica e, consequentemente mais ajustadas ás necessidades e desejos dos clientes. 

O canvas da proposta de valor é uma forma simples para desenvolver o design da 

proposta de valor e embora o canvas lançado em 2012 por Alex Osterwalder e sua equipe da 

Strategyzer seja, provavelmente, o framewor mais utilizado em todo o mundo, segundo 

THOMSON, 2013, é sugerido, com pequenas modificações, o canvas proposto por Peter J. 

Thomson por acreditar que este modelo explora melhor a psicologia da escolha que os 

clientes fazem. A Figura abaixo, expressa o modelo proposto por THOMSON: 

 

Figura 1 – Modelo de Thomson 

 

Fonte: https://www.peterjthomson.com/2013/11/value-proposition-canvas/  

  

2.4 ESTRATÉGIA DIAMANTE 

https://www.peterjthomson.com/2013/11/value-proposition-canvas/
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 A Estratégia Diamante é um poderoso framework (estrutura) para a criação de 

estratégias e modelos de negócios mais robustos e integrados do que aqueles criados por 

métodos tradicionais, que se baseiam no uso indiscriminado de ferramentas e quadros de 

análise, como por exemplo, a análise de SWOT e o modelo da análise da indústria de Michael 

Porter. 

 A Estratégia Diamante, foi desenvolvida por Hambrick e Fredrickson, que definem a 

estratégia como um conjunto integrado e escolhas. No framework original, nós deveríamos 

fazer estas escolhas considerando um conjunto de cinco elementos essenciais: arenas, 

veículos, diferenciadores encenação e lógica econômica. A nossa experiência em criação de 

estratégias nos dizia que deveríamos incluir um sexto elemento: recursos estratégicos. 

(HAMBRICK e FREDRICKSON, 2005). 

 Os recursos estratégicos são pontos fortes que permitem o empreendedor e sua equipe: 

implementar a estratégia; criar valor para o cliente, criar vantagem competitiva. 

 Abaixo a figura 2, que expressa o modelo proposto por HAMBRICK e 

FREDRICKSON, 2005: 

 

Figura 2 -  Framework Estratégia Diamante Ampliada 
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Fonte: www. Bookstrat.com/em/estratégia-diamante.php 

  

 As escolhas feitas em um determinado elemento no framework da Estratégia 

Diamante, devem reforçar as escolhas feitas nos outros elementos. Esta condição é chamada 

de mecanismo de auto reforço e está representada pelas setas tracejadas representantes na 

figura acima. 

2.5 O BALANCED SCORECARD  

 

 Para alcançar os objetivos estratégicos é preciso garantir a implementação daquilo que 

foi planejado. Entretanto, os ambientes externo e interno à organização são dinâmicos, 

podendo reagir de uma forma não anteriormente prevista ou impondo mudanças de rumo, 

para que a organização consiga atingir seus objetivos. Os sistemas utilizados para isto – 

chamados de sistemas de avaliação de desempenho e gestão estratégica – estabelecem 

indicadores de desempenho que representem, da melhor maneira possível, a estratégia 

elaborada, os fatores críticos de sucesso e os resultados almejados. 

 Segundo Anthony E Govindarajan (2002), a principal finalidade de um sistema de 

avaliação de desempenho e gestão estratégica é controlar a obediência à estratégia adotada 

pela organização. Os sistemas de avaliação de desempenho utilizam indicadores financeiros e 

não financeiros em todos os níveis. 

 Considerando as mudanças ocorridas, ao longo dos anos anteriores, nos métodos 

existentes de avaliação de desempenho empresarial, que se baseavam apenas em indicadores 

contábeis e financeiros, e que, gradativamente, vinham se tornando insuficientes, Kaplan e 

Norton deram início no ano de 1990, ao estudo intitulado “Measuring Performance in the 

Organization of the future” que teve como finalidade conhecer como seria o método de 

avaliação de desempenho na próxima década.  

 Fizeram parte de tal estudo doze organizações. Um dos participantes deste grupo 

estava utilizando um recém-criado scorecard corporativo que continha, além de medidas 

financeiras tradicionais, medidas de desempenho relativas a: Prazos de entrega ao cliente, 

qualidade e ciclo do processo de produção, eficácia no desenvolvimento de novos produtos. 

As discussões desse grupo conduziam a uma ampliação do scorecard – denominado Balanced 

Scorecard – BSC. Essa nova metodologia baseava-se na representação equilibrada das 
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medidas financeiras e operacionais, organizando-se com base em quatro perspectivas: 

FINANCEIRA, CLIENTES EXTERNOS, PROCESSOS INTERNOS e APRENDIZADO E 

CRESCIMENTO.  

 A palavra Scorecard significa, em inglês, cartão para registro de resultado e a palavra 

Balanced, significa equilibrado, ou equilíbrio. Com o passar dos anos, o BSC se tornou, para 

muitas empesas, um sistema de desdobramento da estratégia que oferece aprendizado 

estratégico, da estratégia que está sendo implantada. É uma ferramenta de avaliação de 

desempenho e gestão estratégica que utiliza indicadores de desempenho organizados de forma 

equilibrada em torno de quatro perspectivas. Ele permite as organizações utilizarem o 

desdobramento da estratégia para fazer seu planejamento.  

Figura 3 – Balanced Scored Card 

Fonte: http://www.portal-administracao.com/2014/03/o-que-e-balanced-scorecard-bsc.html  

 

 Conforme a figura 3 acima, o BSC traduz a visão e a estratégia em objetivos e 

medidas organizadas nas quatro perspectivas: financeira, dos clientes externos, dos processos 

internos e do aprendizado e crescimento. Segundo Kaplan e Norton (1997), as quatro 

perspectivas citadas normalmente são suficientes para a maioria das organizações, porém não 
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há nenhum impedimento que uma outra perspectiva relacionada com resultados que gerem 

vantagem competitiva para a empresa venha a ser incorporada ao BSC. 
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3. METODOLOGIA 

 

A metodologia apresentada, obteve todos os dados e informações para pesquisa, da 

empresa fictícia, RUIZ PROCESSAMENTO DE FOPAG, através do conhecimento e 

declaração do autor deste trabalho, que é sócio proprietário da empresa objeto de estudo e 

elaboração deste planejamento estratégico, assim como os dados necessários para validar a 

hipótese deste trabalho. Os dados serão levantados por intermédio dos resultados e 

informações de atuação da empresa no mercado, e por coleta dos balanços e demonstrativos 

de resultados. A empresa objeto dos acontecimentos é do ramo de prestação de serviços em 

terceirização de folha de pagamento, situada na cidade de Londrina. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

4.1 DEFINIÇÃO MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Começando pela ferramenta missão, visão e valores, que é indicado para organizações 

todos os portes, serve para definir a direção estratégica da empresa: da integração das 

operações à estratégia da companhia e da motivação da equipe. É útil nesta faze inicial, 

porque permitirá para o líder da empresa a reflexão sobre o papel do negócio na sociedade e 

sobre o futuro. O trio MISSÃO-VISÃO-VALORES é frequentemente mal utilizado na gestão 

de empresas. É comum observar empresas com declarações de missão-visão-valores que são 

meros objetos decorativos em vários locais da empresa, e viram motivos de chacotas por parte 

dos colaboradores.  

Geralmente, este efeito ocorre porque os objetivos claros, que deveriam estar 

apregoados e identificados neste trio, acabam por não entregar aos membros da organização, a 

segurança, confiança e o destino que simbolize o propósito de a empresa existir, quando e 

para onde querem chegar e qual á lógica do seu funcionamento. Empresas assim, geralmente 

não sabem como fizeram para alcançar e chegar a certa situação de sucesso.  

Contudo, esta ferramenta se mostra um recurso poderoso para que empreendedores 

consigam planejar negócios diferenciados, atrair colaboradores engajados e se orgulhar de seu 

trabalho, deste modo, nossa empresa, denominada RUIZ processamento de FOPAG, 

utilizando-se das instruções e conceitos para a definição deste trio, teve como ponto de partida 

do planejamento para seu negócio, baseado nos conceitos básicos para criar a missão-visão-

valores.  

Missão – É o propósito de a empresa existir. É a sua razão de ser. Deste modo, a 

missão criada pela nossa empresa é apresentada com as seguintes informações: 

MISSÃO 

Para definição da missão da empresa em estudo, utilizou-se o modelo proposto por 

Marcelo Nakagawa, do INSPER, seguindo as orientações para a elaboração da missão, onde 

deve-se primar pela plena satisfação quanto à qualidade, prazos de entrega, rapidez e precisão 

das informações, possibilitando o cumprimento das obrigações legais, tecnologia, 

confiabilidade e construindo parcerias de longo prazo com clientes e colaboradores. 
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A descrição da missão acima, contempla identificar a razão de existência da empresa, 

dando suporte para conseguir definir uma estratégia de crescimento, colaborando para que os 

objetivos sejam claros, e sirvam como base para a criação do Plano estratégico. Considerando 

que esta missão precisa esclarecer o benefício gerado pela empresa para seu público-alvo, ou 

seja, que a sua existência seja não apenas para produzir o produto ou prestar o serviço que 

consta no contrato, mas sim, para levar o benefício deste produto e serviço ao cliente.  

Foi considerado também que a missão seja inspiradora e desafiadora, para que 

desperte o engajamento dos colaboradores e parceiros com o compromisso de levar, com uma 

melhoria continua, para um maior público-alvo, clientes. Buscou-se não alongar demais o 

texto da missão, uma vez que ela precisa ser lembrada, vivenciada e transmitida por todos os 

envolvidos com o negócio, e servir como um ideal, uma crença que oriente a existência da 

nossa empresa.  

Após definida a missão, é o momento de determinar a construção da segunda parte do 

trio, que é a visão, que é a situação em que a empresa deseja chegar, em um período definido 

no tempo, ou seja, ter objetivos para atingir nos próximos anos. Nossa empresa criou a 

seguinte visão: 

VISÃO 

“Ser uma empresa de excelência na prestação de serviços, com dinamismo e 

eficiência, para a satisfação dos seus clientes e colaboradores e ser reconhecida como o 

melhor grupo empresarial em soluções e parceria de negócios, por intermédio de indicadores 

de resultados de satisfação e crescimento”. 

Buscamos zelar para que na nossa visão, haja nomeação a indicadores e metas. A 

empresa querendo ser o melhor grupo empresarial em soluções e parceria de negócios, precisa 

ter indicadores e metas para saber se está alcançando estes objetivos.  

Para a definição do último tópico do trio, que são os valores, ideais de atitude, 

comportamento e resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da 

empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros.  

VALORES 

Ética, Transparência, Comprometimento, Reconhecimento, Sinergia e 

Sustentabilidade.  
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Os valores orientam o comportamento da empresa, que será utilizado para diversos 

relacionamentos com os stakeholders, tais como no processo seletivos de empregados para a 

nossa empresa, na avaliação de desempenho, na relação com clientes e fornecedores e 

parceiros.  

Sabendo que a definição do trio MISSAO-VISAO-VALORES, é vital para o 

planejamento do negócio, também se torna um compromisso que exige disciplina do 

empreendedor e da sua equipe.  

Para definir a MISSÃO, respondemos as seguintes perguntas, tabuladas no quadro 2 

abaixo com as respostas, que serviram de base para a construção da nossa missão. 

Quadro 2 – Definição para frase MISSÃO 

 

1. Defina qual é o principal benefício que sua empresa leva ao seu público-alvo? 

RESPOSTA: Prestar serviços nas áreas contábeis, fiscal e de Recursos humanos, 

garantindo a qualidade e entrega de obrigações legais, por intermédio da 

especialização. 

2. Defina qual é a principal vantagem (diferencial) competitiva que distingue sua 

empresa da concorrência? 

RESPOSTA: A parceria na gestão e assessoria para tomada de decisão, oriundas do 

relacionamento que o nosso produto e serviço oferece. 

3. Defina se há algum interesse especial que deveria estar na missão da empresa. 

Ou se o interesse seria uma consequência do sucesso do negócio. 

RESPOSTA: Parceria de longo prazo com os clientes. 

4. Elabora uma frase curta que apresente o benefício, a vantagem competitiva e, 

se apropriado, o interesse do empreendedor. Depois valide com os 

interessados no negócio se essa frase poderia ser a missão da empresa. 

RESPOSTA: Fornecer soluções empresariais nas áreas Contábeis, Fiscal, 

Recursos Humanos e Tributária, primando pela plena satisfação quanto à qualidade, 

prazos de entrega, rapidez e precisão das informações, possibilitando o cumprimento 

das obrigações legais, tecnologia, confiabilidade e construindo parcerias de longo 

prazo com clientes e colaboradores. 

Fonte: Centro de empreendedorismo do INSPER. Elaborado pelo autor. 
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Para a definição da frase que expressa nossa visão, também realizamos o exercício de 

perguntas, com as respostas, conforme o quadro 3 abaixo. 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Definição para a frase VISÃO 

 

1. Defina um horizonte de planejamento de 3 ou 5 anos. Como gostaria que sua 

empresa estivesse ao final desse período? 

RESPOSTA: Com uma carteira de cliente que sustentasse o objetivo de nossa proposta 

de trabalho, por intermédio da indicação e satisfação de nossos clientes e fornecedores 

e parceiros. 

2. Na resposta acima, seria possível determinar algum tipo de indicador de 

avaliação e metas numéricas que poderiam ser atingidas nesse período de 

tempo? 

RESPOSTA: Redução de erros em processamento, melhoria no prazo de entrega, 

agilidade no atendimento, quantidade de horas investidas em visitas, reuniões e 

assessoria. 

3. Elabore uma declaração em que conste o (s) objetivo (s) que a empresa irá 

atingir durante o período.  Depois, valide com os interessados no negócio se ela 

poderia ser a Visão de futuro da empresa. 

Ser uma empresa de excelência na prestação de serviços, com dinamismo e 

eficiência, para a satisfação dos seus clientes e colaboradores e ser reconhecida como o 

melhor grupo empresarial em soluções e parceria de negócios, por intermédio de 

indicadores de resultados de satisfação e crescimento. 

Fonte: Centro de empreendedorismo do INSPER. Elaborado pelo autor. 

Dando sequência a construção do trio, os valores são os ideais de atitude, 

comportamento e resultados que devem estar presentes nos colaboradores e nas relações da 

empresa com seus clientes, fornecedores e parceiros, deste modo, a construção destes valores, 

seguiram a metodologia abaixo conforme quadro 4: 

 

Quadro 4 – Definição para a frase VALORES 
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1. Se sua empresa fosse uma pessoa, por quais atitudes ela deveria ser conhecida, 

lembrada e admirada? 

RESPOSTA: Percepção natural de empatia e comportamento ético, com 

relacionamento transparente, comprometida na parceria com o cliente, em busca de 

atender as obrigações dos serviços contratados, sendo reconhecida como uma empresa 

séria e profissional, demonstrando sinergia com no negócio e contribuindo pela 

sustentabilidade de toda a cadeia de valores entre seus stakeholders.  

2. Essa lista de atitudes poderia servir como a lista de valores do seu negócio? Se 

não, refaça a lista de atitudes. 

RESPOSTA: Sim 

Fonte: Marcelo Nakagawa – Centro de empreendedorismo INSPER – elaborado pelo autor. 

 

4.2 CANVAS – CONSTRUINDO A PROPOSTA DE VALOR 

 Para definir a proposta de valor, foi considerado um conjunto de atributos que 

justifiquem qual é o desejo do cliente potencial para o produto ou serviço de processamento 

de folha de pagamento. Após o aprimoramento encontrado na construção do trio MISSAO-

VISÃO-VALORES, encontramos uma missão que corresponde melhor para o objetivo da 

empresa, resultado do estudo e exercícios para a elaboração da proposta de valor, seguida da 

estratégia diamante e da elaboração do Balanced Scored Card. A nova missão é: “Capacitar as 

empresas com gestão de folha de pagamento inteligente que alavanquem o sucesso e 

resultados nos negócios de nossos clientes e parceiros.  

 Deste modo, baseado no modelo do Canvas para elaboração de negócio, abaixo a 

figura 4 mostra a construção da proposta de valor para o campo Produto faz necessário 

preencher a coluna Benefícios, Características, Experiências. Da mesma forma, no campo 

destinado ao Cliente, verificamos os atributos encontrados para as Necessidades, Desejos e 

Medos. 
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Figura 4 – Canvas – Proposta de Valor 

 

Fonte: O autor. 

Notamos que na seção esquerda, destinado ao PRODUTO, cuja a ideia é definir uma 

proposta de valor para o cliente considerando o seu perfil. A seção do produto utiliza a sintaxe 

de marketing amplamente aceita para descrever os benefícios, experiências e recursos de 

oferta. Para responder à pergunta na elaboração dos BENEFÍCIOS, que descrevem como os 

produtos e serviços da empresa criam ganhos para os clientes, estes são a maneira pelas quais 

os produtos e serviços tornam a vida do seu cliente mais fácil e melhor, satisfazendo as suas 

necessidades ou atenuando os seus medos. A pergunta para esta proposta de valor é: “Como 

os produtos criam ganhos para o cliente e tornam a sua vida mais fácil e melhor? ” 

Respondemos com as seguintes respostas: 

Benefícios: Suporte para o negócio do cliente, Redução de erros, Ganho de tempo, 

Melhoria no custo benefício e valores econômicos de médio prazo. 
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Seguindo com a lógica da construção da proposta e valor, nos deparamos com o campo 

CARACTERÍSTICAS, que são descrições factuais de como o produto funciona. Neste bloco 

destinamos atributos de produto que não estão ligados numa necessidade, desejo ou medo do 

cliente, mas que criam vantagem para a empresa em relação aos seus competidores e 

substitutos. A pergunta para desenvolver esta proposta de valor é: “Quais atributos dos 

produtos criam vantagem para a empresa em relação aos competidores e substitutos? ”. 

Resposta: 

Características: Equipe altamente qualificada e especializada, Lei Terceirização nº 

13.429/2017, Compliance.  

Por fim, no quadro EXPERIÊNCIA, que é a percepção e o conhecimento que o cliente 

obtém a partir da interação com os produtos e serviços que a empresa oferece. A experiência 

descreve como o cliente se sente quando ele interage com os produtos e serviços da empresa. 

A resposta para a pergunta desta proposta de valor é: “Como os produtos criam sentimentos 

positivos no cliente? ” Dá-se a resposta: 

Experiência: Acesso on-line das informações, KPI’s (Key Performance Indicator, ou 

indicador chave de desempenho) atualizados, customizados e voltados para o negócio, 

Assessoria técnica e Parceria na gestão. 

No campo destinado ao CLIENTE, seguimos a mesma lógica acima, dando agora 

prioridade às respostas nos segmentos a serem respondidos para Necessidades, Desejos e 

Medos. Quando levantamos as NECESSIDADES dos clientes, devemos focar nos resultados 

e benefícios que eles querem obter e não nas soluções, ou seja, nós estamos falando aqui de 

resultados finalísticos que os clientes realmente querem alcançar. Cabe a empresa, e não ao 

cliente, descobrir as melhores soluções. A pergunta: “Quais são os resultados (outcomes) e 

problemas que os clientes pretendem alcançar e Mresolver? ”, temos a seguinte resposta: 

Necessidades: Manutenção no treinamento e desenvolvimento técnico, Redução de 

custo e capital. 

Os DESEJOS são pensamentos conscientes sobre como gostaríamos de melhorar as 

nossas vidas. Os desejos falam mais sobre a atração de nossos corações e nossas emoções, 

definindo a maneira como pretendemos atingir nossos objetivos de ser, ter ou fazer. Temos a 

pergunta: “Quais são as preferencias e escolhas emocionais do cliente para atingir os seus 

objetivos finais? ”, temos: 

Desejos: Pro-atividade, Agilidade e comprometimento, Tranquilidade, paz de espirito. 
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E por fim, para responder o campo MEDOS, que traz o lado obscuro de uma decisão, 

medo como o de ter de arcar com custos não previstos, medo do produto não atender à 

necessidade ou manter a performance, medo da entrega falhar, dentre outros, tem-se que, 

mesmo que o seu produto seja melhor do que a concorrência, ele pode não apresentar 

melhorias suficientes para superar a “dor da mudança”. O medo do cliente pode ser a razão 

pela qual uma empresa pode estar tendo um baixo desempenho de vendas. A pergunta para 

construir esta proposta de valor é: “O que deixa o cliente apreensivo durante a compra ou uso 

de um produto? ”, temos: 

Medos: Descumprimento de obrigações legais, Ações trabalhistas.  

4.3 ESTRATÉGIA DIAMANTE AMPLIADO 

 

Para a construção da estratégia diamante, conforme o framework abaixo, as escolhas 

feitas em um determinado elemento devem reforçar as escolhas feitas nos outros elementos. 

Esta condição é chamada de mecanismo de auto reforço e está representa pelas setas 

tracejadas representadas na figura a seguir:  

Figura 5 – Estratégia Diamante Ampliado 

 

Fonte: o autor. 

 Na seção para a construção do elemento ARENAS, onde a empresa irá atuar com 

relação aos segmentos de clientes, áreas geográficas, categorias de produtos e serviços, 
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tecnologias centrais e estágios de criação de valor. Especificar o elemento Arenas significa 

descrever onde a empresa pretende atuar com relação aos seguintes subelementos: 

a) Aos segmentos de clientes; 

b) Categorias de produtos e serviços; 

c) Áreas geográficas; 

d) Tecnologias centrais; 

e) Estágios de criação de valor. 

Onde vamos atuar? Para responder esta pergunta devemos ser tão específicos quanto 

possível e evitar generalidades do tipo: “ser líder na prestação de serviços de 

consultoria em tecnologia da informação. Seguindo estes preceitos, definimos a nossa 

Arenas desde modo: 

Onde vamos atuar? Para responder esta pergunta devemos ser tão específicos quanto 

possível e evitar generalidades do tipo: “ser líder na prestação de serviços de consultoria em 

tecnologia da informação. Seguindo estes preceitos, definimos a nossa Arenas desde modo: 

 Atuação na região de Londrina (empresas de vários segmentos) 

 Produtos: Terceirização de Folha de Pagamento e eSocial 

 Tecnologias: Sistemas de processamento de folha, servidor, internet, acesso 

remoto 

 Criação de valor: Agilidade, redução de custos e erros e assessoria técnica 

Além de decidir sobre em quais Arenas o negócio vai estar ativo, precisamos também 

decidir como chegar lá. Especificamente, você precisa escolher os meios necessários para 

garantir a presença nas categorias de produtos, nos segmentos de clientes e áreas geográficas 

selecionadas. Ao selecionar os VEICULOS, deve-se pensar nos investimentos necessários 

para ativá-los e mantê-los. Dependendo da situação, do tamanho do negócio e da taxa de 

crescimento pretendida, alguns veículos poderão exigir investimentos significativos. Deste 

modo, os dados escolhidos para nossa empresa foram: 

 Crescimento orgânico 

 Indicações e cases de sucesso 

 Busca por portfólio de matriz e filiais 

 Integração com parceiros e fornecedores para soluções em processamento de 

folha de pagamento e cumprimento das normas e legislação da área. 
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Ao definir o elemento DIFERENCIADORES, estaremos respondendo a seguinte 

pergunta: “Como vamos ganhar? ” Os diferenciadores descrevem, portanto, como o seu 

negócio cria valor para o cliente. Embora o foco esteja na criação de valor para o cliente, 

alguns diferenciadores podem produzir uma vantagem competitiva em relação aos outros 

competidores no mercado, sem necessariamente ser percebido pelos clientes. Deste modo, a 

escolha dos diferenciadores para a nossa empresa são: 

 Ampla parceria com fornecedor de sistema de folha de pagamento. 

 Relacionamento estreito com órgãos públicos e regulamentadores do setor 

O crescimento e o sucesso das empresas dependem da posse e utilização de recursos 

estratégicos. Os recursos estratégicos podem ser qualquer coisa que ajude a empresa a criar 

valor para o cliente, criar vantagem competitiva ou suportar a estratégia. 

Os RECURSOS ESTRATÉGICOS também são aqueles que permitem a empresa a 

explorar as oportunidades, neutralizar ou minimizar as ameaças e criar valor para os clientes. 

São exemplos de recursos estratégicos: reputação, know-how, competências, patentes, 

equipamentos, instalações, recursos financeiros, parceiros, etc. 

Para o nosso negócio, os recursos classificados, foram baseados na necessidade de 

serem valiosos, raros, imperfeitamente imitáveis e não substituíveis. Diante tal desafio, e do 

segmente proposto, as escolhas foram: 

 Equipe especializada e qualificada e disponibilidade tecnológica moderna 

 Experiência comprovada e certificada pela recomendação de clientes e 

parceiros 

O crescimento e o sucesso das empresas dependem de como nós organizamos cada 

movimento da empresa em direção aos objetivos que desejamos alcançar. A ENCENAÇÃO, 

mostra o que prevemos para os próximos anos em termos de aquisição ou disponibilidade de 

novos recursos, desenvolvimento de projetos específicos, lançamento de produtos, ampliação 

de mercado para novas áreas geográficas, implantação de novas tecnologias, seleção de novos 

segmentos de mercado, ações de marketing, novos veículos de crescimento e novos 

diferenciais. 

Além dos movimentos previstos a encenação deve considerar a velocidade que cada 

um dos movimentos terá dada a sua importância para o alcance dos objetivos da empresa e os 

recursos disponíveis. Deste modo, a definição de nossa encenação é: 
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 2018 – Expansão atuação geográfica e pacotes de serviços, com reflexo no 

aumento faturamento e em número de clientes 

 2019 – Operar no norte do PR, agregar treinamento e consultoria, aumentar 

faturamento em 10% e clientes em 20% 

Por fim, a LÓGICA ECONÔMICA responde “Como iremos obter retorno? ”. Existem 

duas lógicas econômicas possíveis: preço premium ou preço baixo. A escolha da lógica 

econômica facilita a análise de mercado em relação a alguns aspectos importantes, como a 

sensibilidade ao preço em função dos diferenciais escolhidos (principalmente no caso de 

preço premium), a identificação de concorrentes, o potencial do mercado, as estimativas de 

produção, custo marginal e economias de escala em função do potencial de mercado e 

participação de mercado. Diante estas referências, a lógica econômica para o nosso negócio 

são: 

 Condição de preço competitivo com ajustes anuais, conforme resultados e 

entrega junto aos clientes. 

Dando sequência a busca para alcançar os objetivos estratégicos e garantir a 

implementação daquilo que foi planejado, construímos o Balanced Scored Card, conforme 

figura 6 abaixo: 

Figura 6 – Balanced Score Card Preenchido 

 

Fonte: O autor. 
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 Na perspectiva de valor, representado pelas sinas “$$$” na figura 6, as medidas de 

desempenho financeiro informam se a estratégia da empresa, bem como sua implementação e 

execução, está contribuindo para a melhoria dos resultados financeiros. Para este campo, as 

escolhas foram: 

 Maximizar o lucro 

 EBTIDA
1
 

Na perspectiva dos clientes, sendo a segunda perspectiva do BSC, esses produzirão o 

componente de receita dos objetivos financeiros da organização, mantendo a relação de causa 

e efeito. Para esta perspectiva os segmentos escolhidos foram: 

 Fidelizar clientes; 

 Satisfação dos clientes; 

 Ser lembrado como referência no atendimento; 

A perspectiva dos processos internos, servem como apoio para os indicadores da 

perspectiva dos clientes e acionistas, pois para esta perspectiva, os executivos identificam os 

processos mais críticos para a realização dos objetivos dos clientes e dos acionistas, 

permitindo que a unidade de negócio ofereça as propostas de valor, capazes de atrais e reter 

clientes em segmentos-alvo de mercado, e que possam satisfazer às expectativas que os 

acionistas têm de excelentes retornos financeiros. Os itens escolhidos foram: 

 Garantir a qualidade na prestação de serviço; 

 Cumprir as obrigações legais; 

 Otimizar indicadores internos; 

 Monitoramento de processos internos (erros e correções) 

 E por fim, a perspectiva do aprendizado e crescimento, representado pelas siglas A/C 

da figura 6. O cenário atual é marcado tanto para uma necessidade de melhoria continua nos 

processos atuais, quanto pelo desenvolvimento da criatividade para a implantação de 

inovações e capacidades adicionais. Consequentemente, o valor da empresa está diretamente 

ligado à sua capacidade de continuar a desenvolver os recursos humanos por intermédio da 

identificação e aprimoramento das lideranças, criação de mais valor para o cliente. As ações 

escolhidas para o negócio são: 

                                                 
1
 EBITDA é a sigla de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, que significa "Lucros 

antes de juros, impostos, depreciação e amortização", em português. 
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 Capacitar colaboradores; 

 Reter e fidelizar colaboradores. 

O ânimo dos funcionários e a satisfação com o emprego são, hoje, aspectos 

considerados altamente importantes pela maioria das organizações. Entendem-se que um 

funcionário satisfeito, possa aumentar a produtividade, a capacidade de resposta, a qualidade e 

a melhoria dos serviços aos clientes. Para que a organização alcance um alto nível de 

satisfação dos clientes, é necessário que estes sejam atendidos por funcionários satisfeitos. 

Após a construção desta parte do BSC, concluímos com os indicadores pretendidos, 

para completar o objetivo desta ferramenta, conforme figura 7 abaixo: 

Figura 7 – Balanced Score Card - Indicadores 

 

Fonte: O autor. 

 

Na coluna Objetivo, listamos aqueles nos quais a mensuração, controle e 

acompanhamento, possam garantir a manutenção dos objetivos estratégicos da nossa empresa. 

São eles, Índice de retenção de Clientes, nos quais o indicador será o número de clientes e 

filiais previstos, versus contratos fechados, com o alvo de obter 20% de crescimento, com a 
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iniciativa de racionalizar custos operacionais. O segundo, o NPC
2
, teremos como indicador 

relatórios de clientes/satisfação, com o alvo de atingir 95% de satisfação de nossos clientes, 

com a iniciativa de customização de serviços, agregando novos serviços. No terceiro objetivo, 

Quantidade de descumprimento de prazos, os indicadores serão o Índice “0” de erros, com o 

alvo de manter atualização legal pela iniciativa de controlo por Check-list de fechamento, e 

por último, o objetivo de nota do PDI (Programa de Desenvolvimento Individual) com o 

indicador  de porcentagem de profissionais a capacitar, versus conclusão de capacitações, com 

o alvo de manter ações de capacitação constante e continua, e tendo como iniciativa a 

customização de pacotes de serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 O Net Promoter Score, ou NPS, é uma metodologia criada por Fred Reichheld, nos EUA, com o objetivo de 

realizar a mensuração do Grau de Lealdade dos Consumidores de qualquer tipo de empresa. Sua ampla utilização 

se deve a simplicidade, flexibilidade e confiabilidade da metodologia 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Ao realizar a análise dos resultados, buscamos confrontar os resultados apresentados 

com o referencial teórico, além de apresentar a validação dos resultados apresentados, com a 

hipótese levantada. 

Nota-se que o modelo utilizado para a construção do entendimento do conceito de 

planejamento estratégico, assim como a construção para a MISSAO, VISÃO e VALORES, 

demonstraram serem referencias eficazes para a elaboração de atendimento ao objetivo 

estratégico da empresa, objeto de estudo deste trabalho de conclusão de curso. 

Do mesmo modo, para elaboração do CANVAS – Proposta de valor, os resultados 

alcançados foram satisfatórios e concludentes para o entendimento do negócio e das metas e 

objetivos a serem alcançados, colaborando na organização de posicionamento da empresa, no 

que tange preservar e zelar pelo seu produto, gerando valor e vantagem competitiva para os 

clientes. 

Na sequência da construção do planejamento estratégico, o modelo utilizado, 

denominado estratégia diamante ampliado, contribuiu para que a empresa se posicione de 

forma eficaz e competitiva diante o cenário econômico e concorrencial, para atuar na região 

onde ela está instalada, desenhando um plano que contribui para o alcance de crescimento e 

permanência no mercado, dando continuidade ao prioridade de gerar valor e melhorar a 

competitividade dos clientes, zelando pelo objetivo de posicionar a empresa como uma 

melhor escolha para a parceria estratégica e alcance de resultados, na terceirização de folha e 

pagamento. 

Por fim, a utilização e construção do BSC – Balanced Score Card, conclui a 

elaboração deste planejamento estratégico, pois permite para a empresa, direcionar ações que 

valorizam e monitoraram as perspectivas financeira, dos clientes externos, dos processos 
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internos e do aprendizado e crescimento de seus recursos humanos. Tais referencias teóricos, 

contribuíram para a construção e elaboração de informações importantes, por intermédio do 

exercício de criação e elaboração que tais ferramentas exigiram.  

 

 

6. RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

Como recomendações e sugestões, pretendemos indicar os cuidados especiais com a 

utilização dos resultados apresentados e as sugestões de pesquisas futuras como 

desdobramento do tema.  

As ferramentas utilizadas para a elaboração e construção dos resultados aqui 

apresentados, necessitam de muita atenção e dedicação para a sua criação. Elas exigem uma 

busca apurada, sincera e de grande determinação e analise para a inclusão dos dados que 

geraram as informações apresentadas. O conhecimento adquirido com este trabalho, servem 

de balize para que os envolvidos utilizem deles para a manutenção e continuidade do negócio 

proposto. 

São resultados que demonstram um precioso registro de dados e informação, que 

servem de bússola para o caminho a percorrer, para o alcance de objetivos estratégico claros, 

reluzentes com a realidade, e dispostos a colaborarem de forma eficaz e comprovada, para o 

sucesso ou insucesso de seus acionistas. 

Recomenda-se continuar a alimentar, rever, atualizar e acompanhar todas as variáveis 

utilizadas, através de estudo e acompanhamento do mercado, e de práticas contemporâneas 

particulares ao negócio, para dar valor a proposta de melhoria continua, objetivos estes deste 

estudo e elaboração do planejamento estratégico. 
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7. CONCLUSÕES 

Conforme apontado no início deste trabalho de conclusão de curso, as empresas 

precisam buscar a melhor forma de se posicionar no cenário competitivo e de soluções para 

serviços, para atender as necessidades de melhoria de resultados e obtenção de vantagem 

competitiva. 

A empresa estudada atua no mercado da região de Londrina com a proposta de 

oferecer terceirização no processamento de folha de pagamento, e diante as inúmeras 

concorrências e oferta de empresas na região, vem realizando o planejamento estratégico 

baseado no referencial teórico apresentado neste trabalho.  

Embora atue em um cenário que está em constante mudanças e atualizações, além de 

exigentes e determinantes adequações com mudanças e exigências governamentais, o 

planejamento estratégico auxiliou na construção de dados e informações importantes, 

referenciados na literatura utilizada neste trabalho, mesmo ainda não utilizando alguns 

artefatos recomendados no referencial teórico que poderiam auxilia-lo de forma relevante em 

seu processo de tomada de decisão. Entre os artefatos que não são utilizados, podem ser 

citados o Canvas, Estratégia Diamante e o BSC. 

Data a importância destas ferramentas no processo de tomada e decisão e objetivo de 

ser a melhor opção na escolha de clientes em potencial, na hora de pensar em terceirizar a 

folha de pagamento, pode-se concluir que a empresa, além de precisar se posicionar como 

referência no negócio, pode estar perdendo competitividade em relação aos seus concorrentes 

que estejam fazendo uso de certas atitudes e ferramentas.  

A opção de focar para um determinado segmento e perfil de cliente, passou a ser 

opção desta empresa, por intermédio da abertura de entendimento do mercado, por intermédio 

do conhecimento adquirido na elaboração e construção deste trabalho. 

Finalmente, é pertinente atentar para as limitações desta pesquisa, decorrentes da 

impossibilidade de generalizar os resultados, ou até mesmo, pela ineficiência ou incapacidade 

de realização de observações aprofundados por parte do pesquisador, sobre as características 

dos elementos de elaboração do planejamento estratégico, além de limitações de ordem 

financeira e temporal para a realização da pesquisa. 
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