
Planejamento de Sistemas de Informação

Como é feito o Planejamento?
Planejamento é o processo de determinação dos principais objetivos de uma 

organização, das políticas e estratégias que a governarão,do uso e disponibilização dos 
recursos.

Fases do Planejamento

1.Para onde queremos ir?

Intenção do Negócio
• Explicitação do âmbito de atuação da organização (Centrada no BENEFÍCIO)
• Perguntas

– O que vendemos/fabricamos?
– Para quem fazemos isso?
– Sabemos como fazer isso?

• Qual o negócio das empresas abaixo:
– Avon: Cosméticos ou Beleza?
– Honda: Motores ou Transporte?
– IBM: Computadores ou Informação?

Intenção do Negócio : Exemplos de Desvio da Intenção
– Exemplos
–  A Gucci,  uma  das  maiores  marcas  em  produtos  de  couro  de  luxo,  buscando  um 
crescimento nas suas atividades, acrescentou a sua linha um conjunto de mercadorias de 
lona mais baratas. Com essa medida, deslocou-se de seu negócio central de alto custo e 
altas  margens para  um segmento  de margens baixas  que requeria  uma estrutura  de 
custos inteiramente diferente. A empresa empurrou as mercadorias para lojas duty-free e 
de departamentos.
Também ampliou sua linha com sua marca aparecendo em relógios, óculos e perfumes
fazendo as vendas dispararem, mas a um preço muito alto. A abordagem indiscriminada à
expansão de seus produtos e canais manchou o brilho da marca Gucci. As vendas de 
seus produtos de luxo despencaram,  assim como os lucros.  Os grandes volumes de 



vendas com margens baixas não conseguiam compensar os lucros perdidos. Embora a 
empresa, no final da história, tenha voltado atrás e se recuperado, ela perdeu toda uma 
geração de clientes zelosos de sua imagem. 
– A Polaroid, fabricante de câmeras baseada na fotografia química instantânea, desde o 
começo foi  uma das empresas mais inovadoras dos EUA. Mas ela  não foi  capaz de 
alterar seu negócio à medida que a definição externa do negócio de fotografia se alterava. 
A Kodak,  por  outro  lado,  havia  se  antecipado  à  essa  alteração,  a  fotografia  digital, 
investindo pesado em centros  de processamento  e  distribuição de imagens tanto  em 
formato químico quanto digital. Hoje a situação da Polaroid não é boa e seu valor de 
mercado teve uma queda vertiginosa para uma 
empresa que em 20 anos foi um dos papéis de maior crescimento em Wall Street.

Visão
•Refere-se aos objetivos gerais e de mais longo prazo
•Deve ser motivadora e inspiradora
•Descreve as aspirações para o futuro sem especificar os meios para alcançá-las
•Está focada no futuro da empresa, pode ser um sonho e pode ser um desafio
estratégico que irá mobilizar talentos, competências e recursos
•Por que é importante ter uma Visão?
•promove a inovação;
•levanta uma bandeira;
•motiva e inspira a equipe;
•orienta para os programas de qualidade;
•orienta os objetivos.

Missão
• Capacidade de atender a uma ou mais necessidades de seus clientes, acionistas e
funcionários por meio dos produtos e serviços que oferece
•A missão é a maneira pela qual a visão torna-se tangível
• É a razão de existir da empresa
• A sua definição deve conter as respostas às seguintes questões:
• O que a empresa é?
•O que a empresa deve fazer?
•Como a empresa deve fazer?
•Para que deve fazer?
•Para quem ela deve fazer?
•Qual a responsabilidade social deve ter?
•A missão deverá também:
• Ser concisa e objetiva;
•Assegurar um propósito único dentro da organização;
•Ser bem divulgada;
•Ser orientadora das decisões a serem tomadas.

Princípios
• Orientadores para o processo decisório e para o comportamento da
organização no cumprimento de sua missão.
• Exemplo: Boticário
– Crescimento pessoal e profissional
– Relações entre a empresa e empregados
– Participação e trabalho em equipe
– Reconhecimento para os que contribuem com os resultados
– Qualidade



– Compromisso com o meio ambiente

Intenção estratégica
• A intenção estratégica deve representar um objetivo/desafio, para os
próximos 10 anos, que esteja além dos recursos e capacidades atuais da
empresa
• Estratégias relativas a
• Preço – mais baixo que a concorrência
• Qualidade do produto oferecido aos clientes e/ou ao mercado-alvo
• Observar forças competitivas de Porter
• Novos concorrentes
• Poder de barganha dos clientes
• Poder de barganha dos fornecedores
• Produtos substitutos
• Exemplos
• Brahma : Estar entre as cinco maiores cervejarias do mundo até...
• RBS : Ser uma empresa de dois bilhões de dólares até o ano …

Fase Onde estamos?

Diagrama de Foco Competitivo (atuação no mercado)
• Escolher apenas um
• Para empresar privadas
• Atendimento ao cliente
• Eficiência operacional , baixando custos do produto
• Qualidade do produto
• Para empresas públicas
• Atendimento ao cidadão
• Eficiência operacional
• Controle e transparência dos processos

Diagrama PFOA - Pontos Fortes, Fracos, Oportunidades e Ameaças
Matriz SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats



Matriz de Relacionamento
Classificar o grau de importância dos parceiros no ponto de visa deles e
da própria empresa
• Parcerias: as quais se mantém relacionamentos equilibrados (ganha-ganha)
• Conveniência: temos que manter o relacionamento, mas não somos
importantes para eles nem eles para a empresa
• Oportunidade: é mais importante para o parceiro fazer negócio com a empresa, do que a 
própria com eles
• Risco: relacionamento desequilibrado , mas com alto risco para a empresa



Fase Como chegamos lá?

Delinear produtos e mercados, estratégias
comerciais e desenho dos processos
• Quais mercados serão atacados e quais serão abandonados?
• Quais serão as estratégias de abordagem desses mercados?
• Como a empresa será estruturada nos próximos anos?
• Quais os papéis do Conselho, da Diretoria e da Presidência da empresa?
• Qual será a distribuição de responsabilidades entre as diretorias?
• Quais serão as metas a serem atingidas pela empresa?
• Como a empresa pretende ser percebida pelos consumidores e demais
parceiros?


