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Resumo: O artigo em questão apresentará uma proposta de metodologia de planejamento estratégico
para uma empresa de serviços e integração. Análise do cenário atual da empresa, através de pesquisas
realizadas e compartilhamento de informações entre funcionários. Nessa proposta serão utilizadas as
ferramentas: analise SWOT e matriz GUT e com base nos resultados obtidos poderemos identificar os
melhores investimentos e prioridades para continuar crescendo diante do mercado.
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1. Introdução
Para começar é vital o entendimento de alguns conceitos, como estratégia e planejamento.
O termo estratégia tem sua origem no meio militar, onde significava, de maneira geral, a arte de
vencer uma guerra. Tornou-se célebre a obra de Sun Tzu, “A Arte da Guerra”, idealizada no século V
a.C., na qual descrevia o emprego de ações estratégicas para se atingir o objetivo maior. A
importância desta obra pode ser constatada nos dias de hoje, na sua adaptação para o meio
empresarial “Quando você conhece o seu concorrente e a sua empresa, terá grande sucesso. Quando
você se conhece, mas não conhece o concorrente e o ambiente, poderá ter algum sucesso. Quando
você não conhece nem o ambiente externo nem a sua empresa estará condenado ao fracasso.”
Já o planejamento pode ser traduzido como um processo ou método que inclui, de modo geral, uma
análise da situação, a definição da missão da empresa e a decisão sobre as ações a serem realizadas
para atingir as metas e a missão da melhor maneira possível, de forma a aperfeiçoar os resultados. Ele
é utilizado em praticamente todas as áreas ou atividades.
Ao passar dos anos a competitividade entre as empresas vem se tornando cada vez maior, clientes
esperam mais qualidade e buscam menores preços por conta da grande oferta de empresas prestando
os mesmo tipos de serviços. Por isso, as empresas que querem se manter vivas e lucrativas precisam
ter no mínimo um bom planejamento.

1.1.

Objetivo Geral

Propor uma metodologia para o planejamento estratégico da empresa EN-BRASIL para o ano de
2016.

1.2.

Objetivo específico

1. Identificar posabais melhorias;
2. Realizar analises de futuras oportunidades e ameaças
3. Apresentar diagnosticos e traçar objetivos estratégicos para alcançar as metas da empresa.

2. Referencial Teórico
2.1.

SWOT

A metodologia SWOT de análise de empresas tem o objetivo de dar um direcionamento estratégico
para a organização baseando-se em seu ambiente interno e em seu ambiente externo.
Ambiente interno: tudo que está dentro dos domínios da empresa e, portanto, ela pode controlar.
Seriam coisas como instalações, treinamentos, pessoal, maquinário, layout, propaganda, localização,
pontos de venda, benefícios e salários (dentro dos limites da lei), clima organizacional, valores,
planejamento etc.
Ambiente externo: tudo que está fora da “jurisdição” e do alcance da empresa e que, portanto, ela não
pode controlar. São fatores naturais, como o clima, catástrofes, aquecimento global, escassez de água
etc., e fatores conjunturais e institucionais, como taxa de juros, variações cambiais, decisões do
governo, alíquotas de impostos, crise política, instabilidade institucional, legislações trabalhistas,
ambientas ou de exportação, entre outros.
A análise SWOT é uma das várias ferramentas utilizadas para elaboração do planejamento
estratégico. No entanto, o planejamento contempla a relação entre as condições externas e internas2
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(TAVARES, 2010, p. 20). Assim Tavares (2005) conceitua o termo SWOT da seguinte forma:
[...] o conceito de SWOT – forças (Strengths), fraquezas (Weakness),
oportunidades (Opportunities), ameaças (Threats), ou em sua tradução FOFA,
relacionando em ordem diferente os mesmos significados, [...]. Nesse enfoque,
o planejamento contempla a relação entre as condições externas e internas
(TAVARES, 2005, p. 39).
A técnica é creditada a Albert Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de
Stanford nas décadas de 1960 e 1970, usando dados da revista Fortune das 500 maiores corporações.
Portanto Chiavenato e Sapiro (2004 p. 188) acreditam que a “função da análise SWOT é cruzar
as oportunidades e as ameaças externas à organização com seus pontos fortes e fracos. Esse
cruzamento forma uma matriz com quatro células, e para cada célula haverá uma indicação de que
rumo tomar.”
A empresa so pode atuar sobre o que tem controle . Essa é a premissa básica da análise SWOT, ou seja,
entender as forças e fraquezas de seu ambiente interno para poder enfrentar as ameaças e aproveitas as
oportunidades do ambiente externo.

2.2.

Matriz GUT
A matriz GUT é uma ferramenta para priorizar problemas para que se possa estudá- los e tratá-

los. Trata-se de um método para ordenar uma lista de itens, levando-se em consideração a gravidade,
a urgência e a tendência de cada um deles. A gravidade referese ao impacto do problema e seus
efeitos se não forem bloqueados. A urgência diz respeito ao tempo em que o problema precisa ser
solucionado. Já a tendência considera a possibilidade de evolução do problema, caso não seja
resolvido (GOMES, 2006). Para elaborar a matriz, primeiramente listam-se os itens a serem
analisados e priorizados. Em seguida, atribuem-se os valores a cada um dos três parâmetros descritos,
seguindo uma escala de um a cinco, como mostra o QUADRO 1. Para calcular o fator total,
multiplicam-se

os

valores

atribuídos.
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3. Metodologia
A metodología avançada avalia e descreve métodos e técnicas de pesquisa que tornam possível a
coleta e o processamento de informações, com objetivo de auxiliar na resolução de problemas e
entender a causa raiz dos mesmos.
Assim, através da realização de pesquisas e diversas sessões de brainstorming com funcionários
de diversos níveis hierárquicos foi possível a elaboração da matriz SWOT cruzando informações com
a matriz de priorização GUT a fim de obtermos resultados significativamente relevantes para
alavancar o andamento da EN-BRASIL.

4. Analise dos dados

4.1.

A Empresa
A empresa em questão é a En-Brasil situada na cidade de Niteroi , Estado do Rio de Janeiro,
tendo também uma filial na cidade de Fortaleza. Com um quadro de aproximadamente 120
funcionários entre próprios , terceiros e estagiários.
A En-Brasil é uma empresa de prestação de serviços com diversos seguimentos, dentre eles a
área de Afinidades , Eficiencia Energetica , Geração distribuída e Infraestrutura Eletrica onde
também atua como integradora de serviços.
Dentre os seguimentos descritos a escolhida foi a de Afinidades, por se tratar atualmente da
principal e mais desenvolvida área de negocio.

4.2.

O Negocio

A área de Afinidades atua como uma integradora no setor de varejo, onde busca facilitar e ajudar
empresas nas cobranças serviços e nas vendas de seguros dentre outros produtos. A En-Brasil é uma
empresa do grupo Enel onde também fazem parte as concessionárias de energia elétrica Ampla e
Coelce. Em parceria com essas concessionárias a En-Brasil utiliza a conta de energia para efetuar as
cobranças de serviços e produtos aceitos pelos clientes das áreas de concessão, esse método de
cobrança é muito eficaz e trás grande retorno para as empresas no mercado.

4.3. O Problema
A motivação para realização do estudo foi a falta de foco e planejamento na empresa citada
acima.
De acordo com Philip KOTLER (1975), “o Planejamento Estratégico é uma metodologia
gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela Organização, visando maior grau de
interação com o ambiente”.

4

XII CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO
29 e 30 de setembro de 2016

4.4. SWOT cruzado.

Abaixo estão listados itens que caracterizam o ambiente interno e externo da empresa.
No ambiente interno, segundo a ferramenta da análise SWOT, estão descritos os pontos fortes
(forças) e pontos fracos (fraquezas) da empresa, inerentes ao próprio negócio. Já no ambiente
externo, estão descritas oportunidade e ameaças, relativas ao cenário do mercado em que a empresa
atua.
A tabela a seguir pretender descrever cada item e atribuir um peso (1, 2 ou 4) para categorizá-los,
a fim de possibilitar posterior análise. O peso 1 indica menor relevância para o negócio, enquanto o
peso 4 indica maior relevância.

Figura 01: Análise SWOT En- Brasil. Fonte: Autor

Na figura 01, temos a análise do ambiente interno da En-Brasil, com a descrição dos pontos fortes e fracos e o
reflexo na empresa. E por fim, a priorização, que possibilitará o cruzamento com o ambiente externo através do
somatório realizado a seguir.
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Figura 02: Análise SWOT En-Brasil. Fonte: Autor

Na figura 02, temos a análise do ambiente externo da En-Brasil, com a descrição das oportunidades e ameaças. E o
efeito na empresa. E por fim, a priorização, que possibilitará o cruzamento desses fatores, conforme figura a seguir:

Figura 03: Esquema da Matriz SWOT cruzada. Fonte: Disponível em: http://boradebike.blogspot.com.br/2011/04/analiseestrategica.html. Acesso em Fevereiro de 2015.

O SWOT cruzado nos permite analisar os fatores de maior relevância para o negócio, que pode
ser feito através da ponderação da soma dos pesos definidos na categorização.
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A seguir estão as tabelas das 4 situações:
1. Pontos fortes X Oportunidades;
2. Pontos fortes X Ameaças;
3. Pontos fracos X Oportunidades;
4. Pontos fracos X Ameaças.

Figura 04: Análise SWOT Cruzada En-Brasil: Pontos fortes x Oportunidades. Fonte: Autor

Na figura 04, tem-seo cruzamento das oportunidades identificadas e os pontos fortes obtidos. E por fim, o
somatório das linhas que totalizou 150 pontos. Dessa forma, faz-se o comparativo das demais variáveis para
obter a diretriz estratégica.
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Figura 05: Análise SWOT Cruzada En- Brasil: Pontos fortes x Ameaças. Fonte: Autor

Na figura 05, tem-se a intersecção entre ameaças encontradas e os pontos fortes obtidos. E por fim, o
somatório das linhas que totalizou 145 pontos. Dessa forma, faz-se o comparativo dos demais
cruzamentos até obter os demais somatórios.
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Figura 06: Análise SWOT Cruzada En-brasil: Pontos fracos x Oportunidades. Fonte: Autor

Na figura 06, tem-se a cruzamento entre oportunidades localizadas e os pontos fracos identificados. E
por fim, o somatório das linhas que totalizou 135 pontos.
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Figura 07: Análise SWOT Cruzada En-Brasil: Pontos fracos x Ameaças. Fonte: Autor

Na figura 07, tem-se o encontro entre ameaças levantadas e os pontos fracos obtidos. E por fim, o
somatório das linhas que totalizou 130 pontos.
Dessa forma, com base nos estudos realizados no contexto da empresa En-Brasil, entende-se que
as oportunidades, ou seja, fatores que devem ser aproveitados, estão concentrados na expansão do
mercado das concessionárias no cenário brasileiro. Enquanto os fatores ameaçadores, que devem ser
mitigados, estão voltados principalmente dependência do meio de cobrança junto a conta de energia ,
além do aumento dos custos de operação. Os pontos fortes, características a serem mantidas, se
devem principalmente pelo fato da Empresa ser uma holding de um grande grupo, o que além de
trazer reconhecimento aumenta o poder de negociação da empresa, assim como a facilidade de
arrecadação dos serviços na fatura de energia da concessionária do mesmo grupo. Os pontos fracos, a
serem eliminados, por sua vez tangem aspectos da burocracia interna e lentidão na resolução dos
processos, o que dificulta o andamento dos projetos.
A categorização e ponderação desses fatores na Matriz SWOT cruzada nos permite pontuar quais
itens são mais importantes e assim definir qual o mais importante entre as quatro categorias de
estratégias, de acordo com a figura a seguir.
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Figura 08: Categorias estratégicas de Milles e Snow (1978). Fonte: Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-65551998000100003&script=sci_arttext. Acesso em Acesso em Fevereiro de
2015.

Assim, temos o seguinte panorama:
1- Pontos fortes X Oportunidades: 150 pontos – Estratégias de desenvolvimento ou
prospectoras;
2- Pontos fortes X Ameaças: 145 pontos – Estratégias de crescimento ou reativas;
3- Pontos fracos X Oportunidades: 135 pontos – Estratégias de manutenção ou analíticas;
4- Pontos fracos X Ameaças: 130 pontos – Estratégias de sobrevivência ou defensivas.
A análise do panorama acima nos permite identificar que a En-Brasil deve investir
essencialmente em ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO OU PROSPECTIVAS. Trata-se de
focar suas estratégias nas oportunidades do mercado de energia solar em evidência e a partir disso
promover investimentos em novas tecnologias, inovação, diversificação de portfólio, a fim de se
destacar em relação aos concorrentes entrantes no mercado e se tornar empresa referência no setor.
De acordo com MILES e SNOW (1978), a postura prospectora é caracterizada por empresas que
continuamente buscam oportunidades mercadológicas, experimentando respostas às inclinações
emergentes do ambiente; frequentemente, elas criam mudanças e incertezas às quais os concorrentes
devem responder.
Entretanto, em face de seu forte interesse pela inovação de mercados e produtos, quase nunca são
totalmente eficientes.
11
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5. CONCLUSÃO
O objetivo desse artigo foi a análise interna e externa da empresa En-Brasil ,localizada no
município de Niterói, com a utilização das ferramentas SWOT e GUT, para elaborar um
planejamento estratégico que poderá de acordo com a capacidade da empresa, facilitar a sua
permanência e fortalecimento no mercado.
O planejamento estratégico da organização sugere que há uma grande oportunidade de expansão
no mercado para outras concessionárias e também com outras formas de pagamento aumentando
assim o Market Share.
As oportunidades de melhorias encontradas foram a agilização dos processos internos.
A análise demonstra que o conceito de ambiente adotado pela abordagem da escolha estratégica
equivale ao ambiente. Andrews (1965) concebe o modelo SWOT com base na admissão da influência
do ambiente no processo de definição da estratégia organizacional, e assim propõe a avaliação dos
aspectos internos à luz das circunstâncias externas. Miles e Snow (1978) apresentam uma tipologia
na qual classificam estratégias de acordo com o alinhamento da organização a domínios de produto e
de mercado, preconizando então um continuo de comportamento adaptativo às características da
indústria, onde ela se situa.
Assim, esse estudo poderá ser adaptado para contribuir com muitas empresas que desejam
expandir seus negócios, chegando ao entendimento de possíveis alternativas, de acordo com as
capacidades e os anseios de cada um, que facilitarão a permanência no mercado. Esse artigo também,
poderá contribuir para o surgimento de novos estudos nessa área, que carece de tantas alternativas
para se manter nesse mercado que requer mudanças constantes.
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