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Estratégia

Jogos 

ORGANIZACIONAL

Militar

Definição de estratégia como objetivos representados por situações futuras 

almejadas ou como sendo meios para alcançá-los, configurando-se, então, 

em um minucioso plano de ação.



Formulação Estratégica



Para que formular 

estratégia?



Estratégia no Plano de 

Negócios

1. Pirâmide ou tríade estratégica



Estratégia no Plano de 

Negócios

Fonte : QI Escolas e Faculdades -Cursos Técnicos – Eixo Gestão e Negócios. Planejamento estratégico. 

UNIFAP. 2015



Estratégia no Plano de 

Negócios

Fonte : QI Escolas e Faculdades -Cursos Técnicos – Eixo Gestão e Negócios. Planejamento estratégico. 

UNIFAP. 2015



Estratégia no Plano de 

Negócios

Fonte: ANJOS, M. Comunicação com Líderes e Empregados. São Paulo: Faculdade Cásper

Libero, 2017.



Estratégia no Plano de 

Negócios

Fonte : QI Escolas e Faculdades -Cursos Técnicos – Eixo Gestão e Negócios. Planejamento estratégico. 

UNIFAP. 2015



Estratégia no Plano de 

Negócios



Estratégia no Plano de Negócios
1 EMPRESA

1 Descrição da empresa:

-Negócio - Nome Fantasia (opcional)

-Regime tributário (Exemplo: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real)

-Forma Jurídica (Exemplo: Microempreendedor Individual, Empresário Individual,

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, Sociedade Simples, Sociedade

Empresária Limitada, Sociedade Anônima, Sociedade Limitada Unipessoal)

-Formação e Responsabilidades dos gerentes/sócios

- Descrição das funções dos cargos da empresa

- Descrição da equipe (número de funcionários e/ou parceiros)

1.2 Produtos e Serviços:

- Produtos e/ou Serviços: Descrição detalhada dos serviços e produtos já sendo 

oferecidos

ou que poderão vir a ser oferecidos: o que fazem, para quem, com que benefício,

(resumo).

-Tecnologia Empregada: descrição da tecnologia e matéria-prima utilizada, 

enfatizando

a modernidade e o diferencial (o que não existe em outras empresas)

-Competência: demonstrar que a empresa é competente na sua área de atuação 

(negócios já feitos, negociações em andamentos, trabalhos passados, estudos 

realizados, cursos e treinamentos, formação técnica do pessoal, clientes atuais).



Estratégia no Plano de Negócios

2 ASPECTOS ESTRATÉGICOS

-Missão (razão de existir do negócio - Missão da Nike “Levar 

inspiração e inovação para os atletas de todo o mundo”. Missão da 

Coca-cola “Refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e 

felicidade, criar valor e fazer a diferença no mundo”.)

-Visão (horizonte do negócio, onde deseja chegar - Visão da Coca-

cola “Matar a sede do mundo”. Visão da Puma “Ser a marca de 

esportes mais rápida do mundo”.)

-Valores (princípios para orientar as relações entre os envolvidos 

no negócio, exemplo: ética, transparência, respeito...)

-Ambiente externo (oportunidades e ameaças no mercado) e 

interno (pontos fortes e fracos do negócio)



OBRIGADO A TODOS!

Nos vemos, EM BREVE!

Próxima quarta-feira 18:30.

Preencher o formulário, por gentileza!


