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Temas para Pesquisa & Desenvolvimento de 
Planejamento Estratégico e Análise de Cenários

Escolha um tópico e sub-tópico para Pesquisa & Desenvolvimento e Análise 
de Cenários por meio de Business Intelligence: 

• Comércio Eletrônico

• Implementação de comércio eletrônico (e-books, tablets, smartphones, 
produtos para bebês, bebidas, turismo, brechó, etc)

• Varejo

• Farmácia & Drogarias & Perfumaria

• Mercado de Nicho (vinhos, geléias, pimentas, pets, luxo etc)

• Quitandas Orgânicas

• Serviços

• Turismo de nicho (casais sem filhos, religioso, gls, pets, terceira idade, etc)

• Comida fora de casa (orgânico, chás, cafés, chocolate etc)

• Pets (creche - daycare, hotel, banho/tosa etc)



Roteiro - Pesquisa & Desenvolvimento de 
Planejamento Estratégico e Análise de Cenários

• Planejamento Estratégico

• Diagnóstico - rever passado para entender o presente

• Prognóstico - analisar o presente para prever futuro

• Horizonte temporal - dimensionar o estratégico, elaborar o tático e ação 
operacional.
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Planejamento Tático (ação e reação)

•Planejamento mercadológico

•Planejamento financeiro

•Planejamento recursos humanos

•Planejamento administrativo

•Planejamento 
Tecnológico



Filosofia da Organização

Missão

• É a determinação de qual é o negócio da organização e o que ela propõe 
a fazer para atender ao mercado. Deve indicar onde concentrar recursos e 
procurar novas oportunidades para construir o sucesso da empresa. Ela 
define o que vai ser feito e para quem. A missão pode ser considerada 
sob diversas abordagens:

a. Missão baseada em core business (essência)

b. Missão baseada em marketing

c. Missão baseada em processo

d. Missão baseada em distribuição

e. Missão baseada em recursos humanos, financeiros e tecnológico

Moreira (2006:10)



Filosofia da Organização

Visão

• É a organização no futuro. Descrição do que se deseja. Exemplo: A 
organização deverá ser avançada no tratamento das informações, 
apresentando um organograma ou mais horizontal possível, contando 
apenas com o número necessário de funcionário, independentemente da 
quantidade e com absoluto respeito ao meio ambiente.

Crenças e Valores

a. Excelência no atendimento

b. Crescimento e aprimoramento contínuo

c. Valorização dos recursos humanos

d. Valorização dos recursos naturais

Moreira (2006:11)



Análise do Macro Ambiente

• Econômicas (crescimento do PIB, balanços dos pagamentos, reservas 
cambiais, taxa de inflação, estabilidade monetária, arrecadação dos 
impostos etc)

• Sociais (estrutura sócia-econômica, condição de vida, estrutura do 
consumo, estilo de vida, sistemas de valores, graus de participação, tipos de 
conflitos etc)

• Culturais (níveis de escolaridade, grau de alfabetização, veículos de 
comunicação)

• Demográficas (densidade populacional, mobilidade populacional etc)

• Políticas (fatores de poder, partidos políticos,  empresas multinacionais etc)

• Tecnológicas (capacidade de aquisição e desenvolvimento de tecnologia, 
proteção de patentes, ritmo de mudanças tecnológicas etc)

• Legais (legislação tributária, comercial e trabalhista)

• Ecológicas (poluição sonora, meio ambiente, deslocamento etc)



Análise do Micro-ambiente

• Consumidores (Clientes / Prospects)

• Fornecedores

• Distribuidores

• Governo

• Sindicatos

• Veículos de comunicação

• Concorrentes



Matriz de Valor Ponderada por Significância
Fatores do Macro Ambiente

PONTOS SIGNIFICÂNCIA

5 ALTAMENTE ATRATIVO

4 MEDIAMENTE ATRATIVO

3 NEUTRO

2 MEDIAMENTE NÃO ATRATIVO

1 ALTAMENTE NÃO ATRATIVO

FCS PESO GRAU RESULTADO

TAMANHO DO MERCADO 10 3 30

CRESCIMENTO DE MERCADO 15 2 30

PREÇO DE MERCADO 8 5 40

ESTRUTURA COMPETITIVA 15 5 75

RENTABILIDADE DO SETOR 5 5 25

SAZONALIDADE 2 4 8

CLIENTES 7 2 14

IMPACTOS TECNOLÓGICOS 15 2 30

IMPACTOS HUMANOS 13 1 13

IMPACTOS SOCIAIS 10 2 20

TOTAL 100 285



Matriz de Valor Ponderada por Significância
Fatores Internos

PONTOS SIGNIFICÂNCIA

5 ALTAMENTE ATRATIVO

4 MEDIAMENTE ATRATIVO

3 NEUTRO

2 MEDIAMENTE NÃO ATRATIVO

1 ALTAMENTE NÃO ATRATIVO

FCS PESO GRAU RESULTADO

PARTICIPAÇÃO DO MERCADO 5 3 15

TAXA DE CRESCIMENTO 10 2 20

AMPLITUDE DE CROSS UP SELL 16 5 80

PREÇO 10 5 50

DISTRIBUIÇÃO 5 5 25

ATENDIMENTO 8 4 32

CAPACIDADE DE INOVAÇÃO 14 2 28

CAPACIDADE DE PRODUÇÃO 10 2 20

CAPACIDADE DE MKT/
COMUNICAÇÃO

9 1 9

REPUTAÇÃO 13 2 26

TOTAL 100 305



Papel estratégico da tecnologia

• Qual é o papel da tecnologia em nosso negócio?

• Qual o nosso grau de competitividade em tecnologias?

• Quais são nossos objetivos tecnológicos e estratégicos?

• Nosso objetivos tecnológicos e estratégicos atuais são compatíveis com os 
objetivos e estratégias de negócios?

• A aplicação de recursos de tecnologia é compatível com nossas estratégias?



Segmentação de mercado

• demográfica

• gosto pessoal

• geográfica

• grupos étnicos

• psigográfica

Criando cenários por clusterização


