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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar e discorrer sobre a importância do 

planejamento estratégico e suas ferramentas de melhoria. Tratando de como as pequenas 

empresas podem usufruir de simples ferramentas que são capazes de aumentar a 

produtividade, diminuindo os desperdícios e por consequência aumentado a produtividade. 

Mostrar a importância do fator humano quando se fala em planejamento, partindo desde a alta 

direção até o chão de fábrica. Tem por objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre o 

assunto, e de analisar como as empresas de pequeno porte tem se posicionado quanto ao 

planejamento estratégico. Justifica-se pelo fato de muitas empresas entenderem o 

planejamento estratégico somente como uma ferramenta da alta direção e que só traz 

resultados significativos para grandes empresas. 

 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Melhoria Contínua. Fator Humano. 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

No mundo atual a utilização do planejamento estratégico deixou de ser um diferencial para as 

organizações que o utilizam e passou a se tornar imprescindível para o sucesso da 

organização. 

 É importante destacar que, quando se fala em planejamento estratégico, não se refere 

somente à alta administração da empresa, pois para o bom funcionamento do planejamento 

que foi realizado se faz necessário que todos os departamentos da organização estejam 

engajados para atingir um mesmo objetivo. 

 O planejamento deve nortear o caminho que a organização deve percorrer para se 

alcançar os objetivos estabelecidos. Quando não são levados em consideração os métodos 

utilizados na produção, podem ocorrer consequências prejudiciais para a organização, como 

seus processos se tornarem obsoletos, ou a perda de produtividade devido à má utilização dos 

recursos disponíveis.  

 Ainda pode-se tratar a respeito do ambiente em que o colaborador está inserido como 

peça chave para um bom andamento dos processos e evitar desperdícios e possíveis 

retrabalhos que trazem prejuízos financeiros e podem levar ao fracasso de uma organização.  

 Ainda pode-se tratar da importância da documentação do planejamento que foi 

realizado, como um instrumento para a tomada de decisões. 

O presente trabalho visa trazer uma revisão bibliográfica a respeito do planejamento 

estratégico, aplicado principalmente à engenharia de produção. Os objetivos específicos deste 

trabalho consistem em realizar uma análise bibliográfica tratando os principais aspectos do 

planejamento estratégico, discorrer sobre as principais ferramentas a serem utilizadas em 

planejamento estratégico, e buscar informações de como as empresas locais têm aplicado e 

como as mesmas têm realizado o planejamento estratégico. 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 É fato que o planejamento estratégico se tornou essencial para o crescimento e sucesso 

de uma organização. Mas é importante ressaltar que o sucesso ou fracasso de uma empresa 

não está pautado em ações isoladas de seus indivíduos ou departamentos. Dessa forma: 



Numa empresa, a estratégia está correlacionada à arte de utilizar, adequadamente, os 

recursos físicos, tecnológicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização 

dos problemas internos e a maximização das oportunidades que estão no ambiente 

empresarial, o qual não é controlável (OLIVEIRA, 2013, p.188). 

 

 De acordo com Born (2014), o planejamento deve ser pensado como uma ação 

constante, e o resultado dessa ação será um plano tangível, que posteriormente será 

transformado em um documento. Esse plano é a base em que a empresa irá definir todos os 

seus esforços para que os objetivos estabelecidos anteriormente sejam alcançados. 

 O planejamento do futuro de uma organização, no entanto, não é uma tarefa simples.  

 

A questão da adaptação para as empresas perante um ambiente mutável e instável é, 

com certeza, um dos principais desafios das organizações. Os motivos, já 

consideramos em parte: globalização, avanços tecnológicos, novas configurações de 

mercado, mudança do perfil do consumidor, questões sociais e ambientais, crises 

econômicas sazonais de maior ou menor intensidade (PARDO, 2016, p. 61). 

 

 Outro aspecto importante é o estabelecimento de objetivos específicos. De acordo com 

Pardo (2016), os colaboradores que estão inseridos nas organizações também possuem seus 

próprios objetivos, o que faz com que os objetivos estabelecidos pela organização devam estar 

alinhados com esses objetivos individuais. De outra forma, o colaborador pode se sentir 

desmotivado a trabalhar em prol daquilo que foi estabelecido pela empresa. Como cita Pardo 

(2016, p. 98) "pense, por um momento, como ficaria o comprometimento de um colaborador 

em atingir um objetivo organizacional que vai resultar na extinção do setor em que esse 

colaborador trabalha". 

 No entanto, o planejamento estratégico, segundo Born (2014), tem sido focado em 

realizar pequenas melhorias nos processos já existentes e pouco se estimula a um pensamento 

criativo, a soluções inovadoras. Não é errado buscar melhorias para os processos já existentes, 

pois podem se tratar de soluções mais baratas que podem ser implementadas a curto prazo e 

de uma maneira fácil. Mas, analisando o atual cenário, vê-se constantemente a busca das 

organizações por inovação, o que pode ser um grande diferencial em relação aos concorrentes. 

 O planejamento estratégico deve ser pensado, de uma forma geral, como um plano 

norteador, feito pela alta direção, podendo abrir espaço para que os responsáveis por cada 

setor juntamente com seus colaboradores possam criar também um planejamento alinhado 

com o plano principal, que, segundo Born (2014), se trata de uma abordagem mista, onde o 

planejamento estratégico é realizado de forma conjunta e simultânea pela alta direção e os 

gerentes de cada setor. 



 Traz-se ainda a importância do fator humano na melhoria dos processos. Segundo 

Chiavenato (2010, p. 63),"o conceito de missão faz com que as pessoas passem a trabalhar 

para uma causa da organização e não apenas para a organização em si". Essa afirmativa 

mostra mais uma vez a necessidade de engajar os colaboradores em prol da missão que foi 

estabelecida, que no caso do planejamento estratégico trata-se de trazer melhoria para os 

processos, impactando não somente na produtividade e lucratividade para a organização, mas 

também na melhoria e qualidade do ambiente de trabalho. 

 Pode-se tomar como exemplo o Sistema Toyota de produção, que foi uma solução 

inovadora para a época e o cenário que o Japão do pós-guerra estava inserido. Assim, Real et 

al. (2018) explicam que o Japão do pós-guerra se encontrava em uma situação com pouca 

mão de obra especializada, um capital reduzido e uma escassez de matéria prima, o que deu a 

ideia do surgimento de um modelo de produção que procurasse minimizar os desperdícios, 

através de uma produção flexível, com qualidade e puxada pelo mercado. 

 Uma ferramenta trazida pelo sistema Toyota de produção, que se trata de uma 

ferramenta que consiste em se perguntar o porquê por cinco vezes para se encontrar a raiz do 

problema.  

Para dizer a verdade, o Sistema Toyota de Produção tem sido 

construído com base na prática e na evolução dessa abordagem 

científica. Perguntando cinco vezes porquê e respondendo cada vez, 

podemos chegar à verdadeira causa do problema, que geralmente está 

escondido atrás de sintomas mais óbvios. (OHNO, 1997, p. 20) 

 

 A figura 1 apresenta o significado dos 5 porquês. 

Figura 1. 5 Porquês 

 

 

Adaptado de ANDRADE(2017). Disponível em https:  www.siteware.com.br /metodologias/ metodologia-5-

porques/ 

 

https://www.siteware.com.br/metodologias/metodologia-5-porques/
https://www.siteware.com.br/metodologias/metodologia-5-porques/


 Nesse contexto, a gestão por processos vem ganhando força. De acordo com Real et 

al. (2018) a gestão por processos "consiste essencialmente em uma quebra de paradigma 

funcional, propondo uma visão interfuncional de como os processos ponta-a-ponta poderiam 

ser bem mais geridos, visando eliminar os efeitos maléficos desses conflitos internos." A 

figura 2 explica um pouco da metodologia BPM. 

 

Figura 2.Metodologia e ciclo BPM. 

 

.ENGIEL, Priscila. 2014. Disponível em https://www.dheka.com.br/6-fases-ciclo-gestao-processos-negocio/. 

 

 Segundo Cury (2010 apud ASSIS et al., 2015), os organogramas disponíveis nas 

organizações foram criados com o intuito de demonstrar a estrutura das empresas. Seguindo 

esse raciocínio, é possível criar uma representação gráfica para os processos existentes em 

uma empresa através do mapeamento de processos. Através do mapeamento é possível 

identificar com maior facilidade os possíveis problemas que podem estar ocorrendo, tornando 

mais simples a implantação de outros processos de melhoria. 

 Uma das principais ferramentas é a modelagem de processos, que, de acordo com 

Pavani Jr. (2011), é a representação gráfica dos processos, os quais podem ser representados 

por meio de mapas, fluxos ou diagramas. Essas representações devem ser feitas de maneira 

que todos os interessados pelo processo consigam compreender, desde a alta direção da 

organização até o pessoal do chão de fábrica. 

 Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a melhoria dos processos 

industrias, dentre as quais podemos citar 5S, 6 sigma, ciclo PDCA, além das próprias 

filosofias de produção como o Sistema Toyota citado anteriormente. 

https://www.dheka.com.br/6-fases-ciclo-gestao-processos-negocio/


 O 5S trata-se de uma ferramenta de origem japonesa que pode ser utilizada tanto em 

ambientes industriais como administrativos. Segundo Marchwinski e Shook (2011), são 5 

termos em japonês iniciados com a letras S. 

 Seiri (Senso de utilização) - Consiste em separar os itens necessários dos que não são. 

 Seiton (Senso de organização) - Trata-se de se organizar e manter a organização dos 

materiais. 

 Seiso (Senso de limpeza) - Trata-se basicamente em conservar a limpeza do ambiente 

e material de trabalho. 

 Seiketsu (Senso de padronização) - Padronização resultante dos três primeiros Ss. 

 Shitsuke (Senso de autodisciplina) - Manter em funcionamento os termos anteriores. 

 De acordo com Pardo (2017), o Seis Sigma é uma das ferramentas mais efetivas, pois 

visa identificar variações nos processos. Quando se eliminam as desconformidades nos 

processos, pode-se ganhar pelo simples fato de deixar de perder. Processos realizados de 

forma incorreta podem gerar produtos defeituosos, o que por sua vez ocasiona perda de 

matéria prima, mão de obra e a própria qualidade do que se está produzindo. A figura 3 

mostra de forma simplificada os objetivos do seis sigma. 

 

FIGURA 3. Seis Sigma 

 

REIS, Carvalho Junio. 27 de fev. 2017. Disponível em; https://pmkb.com.br/artigos/conhecendo-um-pouco-

sobre-os-fundamentos-do-seis-sigma. 

  

Por último, o ciclo PDCA. "O ciclo PDCA é um método gerencial de tomada de 

decisões para garantir o alcance das metas necessárias à sobrevivência de uma organização" 

(WERKEMA,1995, p. 106). A figura 4 explica brevemente o ciclo PDCA. 

https://pmkb.com.br/artigos/conhecendo-um-pouco-sobre-os-fundamentos-do-seis-sigma/
https://pmkb.com.br/artigos/conhecendo-um-pouco-sobre-os-fundamentos-do-seis-sigma/


 

Figura 4. O ciclo PDCA e a melhoria contínua. 

 

 

PERIARD, Gustavo. 01 de jun. 2011.Disponível em bit.ly/1T3WORC. 

 

 Basicamente, trata-se de uma ferramenta que auxilia desde a elaboração até o 

atingimento das metas preestabelecidas. 

 "Para essa construção, faz-se necessário que os gestores compreendam exatamente 

qual o cenário e o ambiente em que as suas organizações estão inseridas" (PARDO, 2016, p. 

154). Portanto, fica claro que para se alcançar as metas estabelecidas em um planejamento 

estratégico, é necessário o engajamento de todos os setores de uma organização. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Para a realização do presente trabalho foi feita uma revisão bibliográfica sobre o 

planejamento estratégico e as ferramentas utilizadas em sua construção e melhoria. Foram 

utilizadas fontes científicas que tratam sobre o assunto, como os autores Paulo Pardo, Pavani 

Junior, Roger Born, entre outros. 

 Foi realizado um Estudo de Caso, e feita uma avaliação in loco na empresa Cerâmica 

Fortuna de Minas. Os resultados foram obtidos através de um questionário aplicado a um dos 

sócios da empresa, onde foram avaliados padrões e controle de produção, métodos para 

controle de qualidade e desperdício de matéria prima, a possibilidade de investimentos em 

novas tecnologias, realização de manutenção preventiva e como é realizada a elaboração do 



Planejamento estratégico periódico e qual o seu principal foco. Através do conhecimento a 

respeito das ferramentas de melhoria tratada na revisão bibliográfica, foi possível alinhar os 

atuais processos realizados pela empresa utilizado das ferramentas para a aplicação de 

melhorias. 

Os processos realizados pela empresa foram analisados de acordo com as normas de 

segurança no trabalho, padrões de qualidade e estudos sobre mapeamento e modelagem de 

processos e estudos de tempos de movimentos.  

 Através dessa avaliação, discorreu-se a respeito de como as ferramentas citadas, Ciclo 

PDCA, Mapeamento de processos, 5S, entre outras ferramentas podem colaborar para uma 

melhoria no andamento da empresa.  

 

  

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A empresa analisada para esta pesquisa foi a Cerâmica Fortuna de Minas, uma 

pequena empresa localizada na cidade de Fortuna de Minas - MG. Seu foco é a produção de 

tijolos. 

 Através deste estudo de caso foi possível compreender melhor o funcionamento da 

empresa citada. O planejamento estratégico que é realizado na empresa é feito de forma 

periódica, mas tem por finalidade apenas a definição de metas de produção e a redução dos 

custos, tendo em vista que um dos maiores problemas enfrentados por eles no momento é o 

alto custo da lenha para utilização nos fornos. Mas, pode-se citar que há alguns pontos de 

atenção, como por exemplo a melhoria da qualidade do ambiente de trabalho, que acaba por 

impactar na produtividade e satisfação dos trabalhadores, tendo em vista de que é um local 

com bastante poeira, e o trabalhador acaba sendo exposto a todos esses agentes pela falta de 

utilização dos EPIs necessários. Nesse caso, a ferramenta 5S poderia ser aplicada, com o 

intuito de tornar o ambiente mais limpo e organizado. 

 Quanto aos padrões de produção, a empresa trabalha com a qualidade Inmetro. Ou 

seja, todos os tijolos produzidos possuem as especificações que são exigidas, tornando o 

processo padronizado. Quanto à qualidade, há dois tipos de tijolos, o de primeira e o de 

segunda qualidade. Os tijolos de primeira qualidade são aqueles que atendem a todos os 

padrões estabelecidos pelo Inmetro, já os tijolos de segunda são aqueles de após serem 

queimados possuem irregularidades ou quebram pequenas partes durante o processo. A 



separação dos mesmos é realizada no momento do carregamento. A estimativa é que a taxa de 

falhas esteja entre 1% e 3%, sendo relativamente baixa. 

 Para o acompanhamento da produção, chegadas de insumos ou saída de produto 

acabado são utilizadas planilhas. A empresa conta com dados simples para o preenchimento 

dessas planilhas que é realizado pelos sócios da empresa com a colaboração dos trabalhadores 

da linha de produção. 

 Um dos dados que foi disponibilizado é a capacidade dos fornos. A Cerâmica Fortuna 

de Minas conta com dois fornos, sendo um deles industrial, automatizado com capacidade 

para a queima de 45.000 tijolos, onde não é necessária a intervenção do colaborador ao 

término da queima, visto que o vagão com os tijolos sai automaticamente para a rampa de 

carregamento. E outro tipo de forno simples utilizado para tijolos de 9 furos com capacidade 

para 15.000 tijolos, que se trata de um tipo de forno mais antigo, onde após a queima dos 

tijolos é necessário aguardar pelo resfriamento parcial do forno, logo após os colaboradores 

utilizam um ventilador para que eles possam entrar no forno e retirar os tijolos. Um dos 

maiores desafios que a empresa enfrenta nesse quesito é o gargalo existente entre a produção 

desses tijolos que é muito maior do que a capacidade de queima dos fornos, que atualmente 

tem um tempo de 48 horas para a queima completa dos tijolos. Como pode ser visto na figura 

5. 

 

Figura 5. Otimização do tempo 

 

Fonte: O autor, 2019. 

  

 Através do gráfico é possível observar que houve uma redução do tempo gasto nas 

variáveis tempo de queima, tempo de carregamento e tempo de resfriamento. O tempo de 

Horas 

 



queima com a utilização do forno industrial caiu de 52 horas para 48 horas. O tempo de 

carregamento dos caminhões também foi reduzido de 1 hora para 30 minutos, devido ao fato 

que na utilização do forno antigo os colaboradores realizavam mais movimentações, sendo 

necessário o carregamento de carretinhas que continham em média 150 tijolos, hoje com a 

automatização do forno, o vagão com os tijolos acabados já sai automaticamente para a rampa 

de carregamento. E o tempo de resfriamento também foi reduzido de 12 horas para 06 horas, 

pois ao final da queima o vagão sai com os tijolos para resfriamento. 

 Quando perguntado a respeito da manutenção preventiva, os proprietários reconhecem 

que são falhos nesse quesito. Não sendo realizado esse tipo de manutenção, apenas a 

manutenção corretiva, o que do ponto de vista de um dos proprietários não traz prejuízos 

muito grandes quando essa manutenção acontece dentro de 24 horas, o que acaba impactando 

na velocidade da esteira. Quando se há perdas na produção de um dia, deve ser compensado 

no dia seguinte, demandando mais trabalhadores na esteira, trabalhando com uma velocidade 

maior. 

 É de conhecimento de que na região já existe uma outra fabricante de tijolos 

completamente automatizada, mas se trata de um investimento muito alto, o que não é o 

principal foco da Cerâmica Fortuna de Minas neste momento. 

 Do ponto de vista do autor, o recomendado para a empresa neste momento seria o 

investimento em um planejamento estratégico mais estruturado, focando nos principais pontos 

de melhoria, como antes citado, a redução dos custos de produção e a melhoria do ambiente 

de trabalho. Tendo em vista que o desperdício de matéria prima não é algo que acontece 

frequentemente, pois o barro que é misturado ao pó de balão, quando feito de forma incorreta 

pode ser refeito, assim como os tijolos que ao fim da esteira se desmancham, o que por sua 

vez acarreta em atrasos de produção, pois a linha de produção deve ser parada para nova leva 

de tijolos, onde é possível visualizar que se trata de uma matéria prima que não pode ser 

padronizada, por isso a dificuldade.Quanto à aplicação de uma nova tecnologia, no momento 

seria inviável, visto que a empresa ainda não solucionou os problemas já existentes. 

 Por fim, para o reestruturamento dos pontos que necessitam de melhoria o Ciclo 

PDCA pode ser um grande aliado, auxiliando no acompanhamento e execução das medidas a 

serem tomadas e daquelas que já estão sendo implementadas. Lembrando mais uma vez da 

importância do capital humano nesse tipo de ferramenta. 

 A gestão por processos também pode ser utilizada neste contexto, tornando mais fácil 

identificar mudanças a serem feitas, como um desmembramento do processo como um todo, 



utilizando do mapeamento e modelagem de processos, uma abordagem que possibilita a todos 

os interessados no processo em compreender o que está sendo descrito. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Para concluir, foi visto a importância do planejamento estratégico, sendo possível ver 

claramente que o planejamento estratégico pode e deve ser aplicado em qualquer organização, 

independentemente de seu tamanho. 

É claro que nem todas as ferramentas tratadas poderão ser aplicadas em pequenos 

negócios, muitas vezes por falta de conhecimentos sobre a ferramenta e por uma questão de 

custos. 

O que fica claro é que as organizações devem pensar estrategicamente, sendo capazes 

de perceber que muitas vezes um gasto a ser realizado com a implantação de melhorias nos 

processos, pode trazer um grande retorno financeiro, pelo simples fato da eliminação de 

fatores que contribuem para a perda de produtividade. Fatores esses que podem ser 

desperdícios de matéria prima, ociosidade de mão de obra, altas taxas de absenteísmo e falta 

de valorização do colaborador 

Por fim, vale ressaltar que não é só sair por aí aplicando todas as ferramentas que se 

tem disponíveis. É necessário analisar quais as ferramentas são adequadas ao processo, e 

deve-se realizar o acompanhamento das atividades. Sendo possível ver os resultados e assim 

identificar se a ferramenta está sendo utilizada de maneira correta e se tem tido boa aceitação 

entre os colaboradores. 

Um gasto com implementação de uma ferramenta de melhoria sem o 

acompanhamento da mesma é mais um desperdício. E para se obter os resultados esperados 

mais uma vez se tem a importância do fator humano. O colaborador precisa se sentir uma 

parte importante e integrante do processo. 

As empresas precisam incentivar os seus colaboradores a buscar novas soluções para a 

melhoria dos processos em que trabalham, trazendo incentivos e motivando os colaboradores. 

Não somente aqueles que foram designados para a elaboração do planejamento, mas também 

dos colaboradores que trabalham no chão de fábrica, pois eles possuem todo o conhecimento 

do processo e são capazes de apontar os pontos do processo que precisam de melhoria. 
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