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Resumo
O estudo irá tratar sobre a aplicação do conhecimento teórico da ferramenta planejamento estratégico
no marketing de um supermercado, desde modo, possibilitando um visão de aplicação da mesma nas
organizações do mesmo nicho mercadológico. Para este trabalho, será realizado a analise teórica do
conceito de ambiente interno e externo, além disso, relacionado a teoria com uma pesquisa já
realizada anteriormente em um supermercado, dando continuidade ao estudo com outra análise. A
metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, onde foram analisadas as bibliografias existente sobre
o assunto e discutida a aplicabilidade do mesmo. O estudo discorre sobre o planejamento estratégico e
suas possíveis abordagens, focando posteriormente para análise do marketing do supermercado
estudado.

Palavras-chave: Planejamento Estratégico, Marketing, Marketing Estratégico.

Strategic Planning: A theoretical study about the tool in organizations
Abstract
This study will treat about the theoretical concept of strategic planning tool and how it is possible to
apply the same in organizations, their contributions and failures. For this work, will be performed the
theoretical analysis of the concept of internal and external environment, which are guidelines in an
organization, application forms strategic planning tool, and finally, how it is analyzed the
effectiveness. The methodology used was content analysis, where we analyzed the existing literature
about the subject and discussed the applicability of the same. The study discusses the strategic
planning and possible approaches.
Keywords: Strategy Plan, Theorical Analy, Marketing, Aply.

1 Introdução
Planejamento estratégico é caracterizado por conjuntos de processos sistemáticos e contínuos
que visam colaborar no alcance dos objetivos da organização, através das quais desenvolvem
diretrizes de crescimento, preveem possíveis riscos ou futuras necessidades da organização.
Sua elaboração dá-se por meio de técnicas administrativas tendo sempre o envolvimento das
pessoas da organização, buscando apresentar resultados na empresa e no ambiente em que
está inserido.

A ferramenta possibilita à organização, analisar o momento presente a qual esta inserida,
tornando-se facilitadora para assertividade na tomada de decisão, oportunizando propostas
futuras, tanto para o ambiente interno como externo; a mesma analisa e cria perspectivas
sobre os aspectos financeiros, econômicos e sociais. Rezende (2011), define que ter um
planejamento estratégico trata-se de “dominar o presente e conquistar o futuro”.
Dentre a importância do planejamento tem-se o envolvimento e comprometimento da
hierarquia organizacional e seus níveis: estratégico, tático e operacional. Sendo de mesma
relevância a participação de todos os colaboradores independente do staff.
Assim, os supermercados vêm sendo pressionados a desenvolver e empregar estratégias
diferenciadas e cada vez mais focadas no seu público-alvo, estabelecendo um ritmo
competitivo capaz de garantir a sua própria sobrevivência e expansão no mercado.
Identificada esta ascensão de estratégias de marketing nos supermercados, buscamos com este
trabalho obter informações pertinentes em relação ao uso do marketing nos supermercados de
Pato Branco – PR, para entender quais eram as estratégias usadas para prospectar e fidelizar o
cliente.
2 Planejamento estratégico
A utilização da ferramenta planejamento estratégico com o objetivo de alcançar o diferencial
competitivo nas organizações esta mais frequente, pois, com a administração estratégica
pode-se estruturar e mensurar etapas para realização de tarefas, podendo assim, chegar a meta
organizacional desejada.
Segundo Ansoff e McDonnel (1993), estratégia é um conjunto de regras que auxiliam na
tomada de decisão para um futuro planejado, podendo assim, de maneira ordenada, traçar o
destino da mesma. Nesta análise para a realização da estratégia, é necessário um estudo dos
padrões em que a empresa encontra-se inserida, fluxo financeiro, investimentos e
funcionalidade da organização.
Em seguida, são pontuadas as mudanças ou melhorias, e sugeridas possíveis soluções, para
que por fim, a estratégia delimite o modo de conduta da empresa. Atualmente, existem etapas
ordenadas para a realização do planejamento estratégico da organização, que segundo Certo e
Peter (1993) são:
1.
2.
3.
4.
5.

Análise do Ambiente;
Estabelecer a Diretriz Organizacional;
Formulação da Estratégia;
Implementar a Estratégia Organizacional;
Controle Estratégico.

As etapas devem seguir um cronograma, o qual deve ser revisado antes da realização da etapa
seguinte, para possíveis alterações em caso de mudança de cenário.
Chiavenato e Sapiro (2003), ainda ressaltam a importância da declaração de missão e visão de
negócio, chegando a pontuar as mesmas como parte do planejamento estratégico, alegando
que, são os elementos que traduzem as responsabilidades e pretensões da organização, assim
como seu papel social, definindo a imagem da organização ao se traçar um planejamento
embasado nestes itens.
Para que possa desenvolver da melhor forma o planejamento da organização, é necessário
conhecer intrinsecamente cada um dos passos a serem seguidos, averiguar tais pontos no local
estudado, para depois ser desenvolvida a estratégia e sua aplicação. Sendo assim, retomamos
os pontos acima citados para melhor explanação:

2.1 Análise do ambiente
É necessária a análise do ambiente, tanto interno quanto o externo, para que seja possível
identificar os riscos e oportunidades em que a organização está inserida, pois, além de ser
influenciada pelas tendências impostas pelo meio externo, a organização também influencia
para os acontecimentos futuros, impactando o ambiente externo da mesma maneira, ou em
proporções menores, porém significantes (CHIAVENATO; SAPIRO, 2003).
Este processo visa auxiliar e fundamentar a visão de negocio projetada pela organização,
auxiliando na vantagem competitiva, a fim de determinar as tendências mercadológicas, essa
ferramenta oportuniza a empresa alcançar uma posição à frente perante o mercado,
capacitando à mesma para que se posicione acima da concorrência.
Segundo Barney e Hesterly (2007), outro fator a ser observado é a tendência demográfica,
pois uma alteração, pode determinar se o produto ou serviço oferecido é atraente ao
consumidor e quanto deste mercado em potencial o mesmo pode atingir.
Após analise destes fatores, é dado inicio o estudo do ambiente interno e consecutivamente o
externo para a identificação de possíveis diferenciais competitivos da organização, que devem
ser destacados e utilizados.
2.2 Formulação da estratégia
Momento em que a organização define o curso de ação apropriado, para atingir os objetivos
propostos. Neste processo é necessário análise, planejamento e seleção de estratégias a serem
utilizadas. Deve-se analisar o momento que a organização vivência, este se torna possível
através da analise do ambiente interno e externo, e a definição do melhor meio para alcançar o
objetivo almejado.
Para isso, muitas estratégias utilizam-se do desenvolvimento de cenário, que faz uma análise
do contexto e, através de suposições resultantes de análises, quais são as chances de melhoria
da organização, e sua projeção do cenário atual para o futuro (CHIAVENATO; SAPIRO,
2003).
Neste cenário precisa estar composto os objetivos que a organização pretende atingir, para
que assim, possam suscitar ações a serem tomadas, a medida que estas decisões são
pontuadas, é possível se expandir em ideias que podem auxiliar no mesmo objetivo.
Se faz necessário então, o conhecimento das estratégias que podem ser utilizadas em um
planejamento e qual melhor escolha para o quadro atual da organização (CERTO; PETER,
1993):
• Estratégia de Concentração: A qual a organização foca em uma única linha de
negócio, podendo obter-se vantagem competitiva através do conhecimento amplo do
negócio. Entretanto, existe o risco de falha ou mudança drástica no mercado e seus
possíveis consumidores;
• Estratégia de Estabilidade: Tem por objetivo manter o foco em mais de uma linha de
negócio, geralmente aplicada em dois casos, no qual a empresa atinge uma proporção
desejada, ou nos casos em que a mesma encontra-se em dificuldades de
desenvolvimento e busca tal estratégia a fim de estabilizar e em seguida retomar o
objetivo de crescimento;
• Estratégia de Crescimento: Normalmente utilizada para organizações que buscam
crescimento em múltiplas áreas. Pode ser realizada através de integrações: vertical,
horizontal, diversificação ou fusões e “joint ventures”;
• Estratégia de Redução de Despesas:
Utilizada quando a organização encontrase ameaçada, dificultando o alcance das metas. Visa um replanejamento organizacional

de gastos, buscando analisar a organização de maneira tal que os setores são distintos,
verificando a lucratividade de cada qual;
• Estratégia Combinada: Utiliza de duas ou mais estratégias em um mesmo momento,
quando é necessário investir em mais de uma área para manter o diferencial
competitivo.
Após esta análise, deve-se pontuar os riscos e oportunidades da organização, focando no
diferencial que a mesma tem a oferecer ao mercado atual, englobando então, os valores da
mesma. Em seguida, é necessário realizar um estudo de quais os setores desta organização
serão afetados com este planejamento.
Para a aplicação da estratégia, é necessário definir prazos para as etapas e verificação das
mesmas, antes de prosseguir, para possíveis adaptações.
2.3 Marketing de fidelização
Conceituar o cliente tem sido um ofício que muitas empresas acreditam saber com eficiência,
mas essa tarefa não se apresenta com toda essa simplicidade que se imagina, assim uma
conceituação muito simples, é a apresentada por Moura (1997, p.57): “Clientes são todos
aqueles que adquirem e fazem uso dos produtos das empresas”. Através deste conceito, é
possível compreender, então, que todos os consumidores de produtos e serviços oferecidos
por qualquer empresa são considerados clientes.
A satisfação e a fidelização de clientes viabiliza um fluxo de caixa contínuo no futuro.
Reicheld e Sasser (1990), ainda descrevem como:
[...] um aumento da fidelidade do cliente em 5% pode aumentar os lucros de um
negócio em 100%, visto que clientes satisfeitos compram os produtos de uma
empresa mais frequentemente e em maior quantidade. De modo geral, clientes
satisfeitos são menos sensíveis a preços e são propensos a gastar mais com produtos
provados e testados. (REICHELD; SASSER, 1990, p.66)

Segundo Porter (1991, p.74) “as empresas precisam melhorar a forma de atendimento”. O
cliente, quando é bem atendido volta e traz consigo outros clientes. Isso precisa estar muito
claro para os empresários, pois torna-se um fator do qual, o marketing de relacionamento irá
influenciar grandemente, ainda, como foi dito anteriormente a fidelidade de clientes e
aquisição de novos está cada vez mais difícil devido a maior concorrência.
Para Kotler (1998, p.63), “o Marketing de Relacionamento envolve todas as etapas que a
empresa assume para conhecer os clientes e atendê-los melhor, tendo como tarefa criar forte
lealdade”. Neste sentido, o Marketing de relacionamento objetiva manter a fidelidade à marca
através do aprimoramento do relacionamento com os clientes, tanto realizado no processo de
venda como também no pós-venda, desta maneira acompanhando o cliente por todo o
processo, e buscando garantir satisfação em todas as etapas, deste modo, objetivando um
marketing de fidelidade na organização.
O conceito de Marketing de Relacionamento passou a ser mais expressivo a partir de 1990,
quando se inicia uma necessidade, ditada pelo mercado: que fossem reformulados a relação
entre empresa e consumidor, que anteriormente o poder de escolha do consumidor era menor,
e as escolhas era limitadas, posteriormente, com o crescimento da concorrência o Marketing
de relacionamento passa a ser mais eminente.
No caso do supermercado estudado, ele usa de ferramentas como site e página do facebook
para divulgar suas promoções, bem relacionar-se com os clientes, um diferencial apresentado
diante aos demais supermercados da cidade que investem mais em sistemas de divulgação
mais convencionais como o jornal e o panfleto, isso reflete também na adesão de novos
clientes, como por exemplos os estudantes, estes muitas vezes usam o site e o facebook para

obterem informações da empresa ou de preços, este atendimento diferenciado, cria um
relacionamento eficaz com o cliente, este, é requisito para a fidelização do mesmo. Esta
fidelização pode ser classificada em cinco estágios, no que diz respeito a uma escala de
lealdade, estágios estes que incentivam o cliente a atingir o estágio seguinte até que comece a
divulgar a empresa.
Os cinco estágios, bem como suas características, são:
• Cliente potencial: É aquele que pode conhecer seu negócio, mas nunca comprou
nada de você. É necessário saber como atrair esse cliente a efetivar uma compra. Não
quer dizer que o cliente está sempre em busca de variedade de produtos e preço. Ele
deve ser cativado de maneira inteligente.
• Cliente pesquisado: É aquele que vai testar seu estabelecimento. A primeira
impressão será decisiva para sua elevação ao estágio de cliente eventual. É necessário
convencê-lo de que o valor agregado de seus produtos é mais relevante que o preço. Por
meio de pesquisa realizada, constatou-se que a maioria dos clientes buscam confiança,
não preço. O importante é saber como conquistar essa confiança desde o primeiro
momento e torná-lo um divulgador de seu negócio.
• Cliente eventual: É aquele que compra de você por algum motivo – bons
sentimentos, boa sensação, solução de problemas. Porém, se um cliente compra
simplesmente porque encontrou um bom preço, se a relação com esse cliente não foi
valorizada, você poderá perdê-lo amanhã para um concorrente que apresente preço
menor. É necessário saber o que o cliente precisa e, para isso, é preciso ouvi-lo.
Satisfazendo suas necessidades, você não só efetua uma venda, mas também conquista
um cliente, que poderá tornar-se assíduo.
• Cliente assíduo: O cliente torna-se assíduo quando ele se sente importante. Para tal, é
necessário uma dedicação ao cliente e saber surpreendê-lo. Dessa forma, tais clientes
devem ser recompensados e tratados de maneira especial, sendo recompensados de
forma diferente.
• Cliente divulgador: É aquele cliente satisfeito que recomenda seu produto ou serviço
a outras pessoas, sendo capaz de testemunhar sobre o tratamento recebido. Porém, ao
atingir esse nível, o cliente divulgador não deve ser esquecido. Mais do que nunca, deve
ser bem tratado e recompensado, criando-se talvez programas de fidelidade e
relacionamento constantes para que todo o trabalho não seja perdido (RAPHEL, 1999,
p.72). Como pode ser observado nas divisões de diferentes perfis de clientes
encontrados, cada perfil molda-se a uma determinada estratégia, bem como, algumas
estratégias podem atingir a todos perfis de clientes, o importante, portanto, é saber
identificar quais perfis são mais presentes em sua carteira de clientes e quais vão
agregar mais a sua empresa de acordo com a pesquisa de mercado.
Após coletar estas informações, passou-se a elaboração do questionário a ser aplicado, e para
isso, viu-se a necessidade da pesquisa metodológica apresentada na sequência.
2.4 Marketing Estratégico
O marketing nas organizações impõe um duplo trabalho por parte da empresa. O marketing
estratégico pressupõe a análise sistemática e permanente das necessidades de mercado e
desenvolvimento de conceitos e produtos com bom desempenho destinados a grupos de
comprados específicos e que apresentam qualidades distintivas que os diferenciam dos
concorrentes imediatos, assegurando deste modo ao produtor uma vantagem concorrencial
duradoura e defensável. Enquanto o marketing operacional se refere à organização de
estratégias de desenvolvimento cujo objetivo é dar a conhecer e valorizar junto aos

compradores potencias as qualidades distintivas reivindicadas pelos produtos oferecidos,
reduzindo assim os custo de prospecção dos compradores (LAMBIN, 2000).
Segundo Lambin, o plano de marketing estratégico tem por objetivo exprimir, de um modo
claro e sistemático, as opções escolhidas pela empresa de forma a assegurar o seu
desenvolvimento a médio e longo prazo.
Neste plano, seis questões-chave emergem: a integração com a missão da empresa, a
diversidade dos produtos-mercados e a identificação dos posicionamentos a serem adotados,
definição dos fatores de atratividade desses produtos-mercados e as oportunidades e ameaças
encontradas, os pontos fortes e fracos da empresa nesses produtos-mercados perante a
concorrência, a magnitude da estratégia de cobertura e opor fim, os objetivos estratégicos e os
meios de manipulação d marketing operacional (4P´s).
Deve-se levar em conta a interface do marketing com outras áreas funcionais da empresa
como P&D no desenvolvimento de novos produtos, finanças no que se refere ao orçamento
disponível e produção que concerne os prazos e volumes da capacidade produtiva da empresa.
Vejamos, agora, como se elabora efetivamente o plano de marketing. Cabe aqui ressaltar que
ele nada difere dos passos de gerenciamento estratégico já visto. Mas, contém peculiaridades
próprias do campo de marketing. A formulação do plano de marketing é também chamada de
auditoria de marketing estratégico e utiliza o método SWOT para sua elaboração.
As atividades se resumem em realizar a avaliação da situação, determinar objetivos,
desenvolver estratégias de segmentação e posicionamento, e em cima disso, decidir
programas de ação para os componentes de mistura de marketing e prepara declarações
financeiras de apoio (orçamentos e projeções de lucros e perdas) (COUGO, 1998).
2.4.1 Estratégia de marketing e sua relação com o cliente
Para Day (2001) uma empresa deve, basicamente, compreender o seu mercado para melhor
desenvolver sua estratégia. Ser orientado para mercado significa obter uma capacidade mais
elevada de compreender, atrair e manter clientes importantes. Isso se baseia em três pontoschave. A presença de uma cultura orientado para mercado; a qualidade passa a ser um esforço
coletivo ao invés de uma frase mecânica e equipes transfuncionais são mecanismos de
aperfeiçoamento ao invés de uma perda de tempo. O segundo ponto é o papel das aptidões.
Uma empresa voltada ao mercado possui aptidões superiores para sentir o mercado, lê-lo e
compreendê-lo. Ela também se sobressai em se relacionar com o mercado – criar e manter
relacionamentos com os clientes. Por fim, como último ponto há a estrutura. Ela é o contexto
dos processos organizacionais em que a cultura e as aptidões estão encaixadas. Segundo este
autor o sucesso competitivo vem quando esses três fatores estão alinhados com uma meta de
alto valor e aí tem-se uma verdadeira organização voltada ao mercado.
Porém, Kendrick, Fletcher (2002) concordam com Levitt em Marketing Myopia que em
certas circunstâncias as condições de mercado podem levar a empresa à uma visão míope de
seus clientes. Essa miopia é definida como a uma visão curta de atenção exagerada ao cliente
atual em detrimento do cliente potencial e futuro. Para eles há, seguindo a teoria de Levitt há
muito enfoque no produto ao invés de se focar o que o produto pode oferecer ou o valor que
ele pode gerar. Alertam que isso pode levar à ignorância de novos produtos e competidores.
Esse perigo tem sido vivido atualmente pelas empresas e o CRM (customer relationship
management) sido aprimorado contra ele cada dia mais.

3 Metodologia de pesquisa
A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, esta visa verificar a interpretação do
conceito criado, e sua aplicabilidade. A verificação do conteúdo pode ser realizada por análise
de semântica, entrevistas ou a análise empírica do conteúdo proposto.
Foi realizado a análise objetiva dos conteúdos pelos autores, empregada para a pesquisa de
material qualitativo obtido através de investigação teórica e suposições de aplicação em
organização de ramos diferenciados (MACHADO, 1991).
Minayo (2003), enfatiza que a análise de conteúdo visa verificar hipóteses e descobrir o que
está por trás de cada manifesto, sendo assim, buscou-se a verificação do que o conteúdo
teórico implica em sua prática. A pesquisa e a interpretação desta enquadram-se na condição
dos passos apresentados pelo planejamento estratégico.
Para execução deste estudo foi apresentado o conteúdo teórico juntamente com dados de um
artigo já publicado anteriormente pelos autores deste, assim, foi realizada uma análise
conjunta dos dados bibliográficos e resultados de uma pesquisa já aplicada anteriormente
dando continuidade ao estudo.
4 Apresentação e análise
A partir da análise do referencial teórico apresentado e do caminho metodológico construído,
as análises de dados emergiram de modo a avaliar como a teoria auxilia as organizações na
aplicação do planejamento estratégico, apresentando alguns indícios que serão discutidos a
seguir à luz do referencial teórico proposto.
Os dados abaixo descritos, foram obtidos em uma pesquisa realizada em supermercado com
os clientes que saiam do estabelecimento após ao consumo.
1) Como é sua relação de cliente com este supermercado?

Número de respondentes por
opção

Compro somente aqui

11

Compro aqui e em outros lugares

44

Compro na maioria das vezes aqui

45

Fonte: Pesquisa realizada, 2014.
Tabela 1 – Relação de clientes do supermercado aonde a pesquisa foi realizada

Em maior parcela, os respondentes mostram-se clientes frequentes do estabelecimento
analisado, porém realizam compras em concorrentes, seguindo por pessoas que buscam
igualmente o estabelecimento estudado com a concorrência, e em sua minoria são clientes
exclusivos do estabelecimento, mostrando que o mesmo tem grande presença no mercado
existente da região.
2) O que você considera mais importante para se tornar
cliente em um supermercado?

Número de respondentes por opção

Preço

41

Prazo de pagamento

0

Qualidade

28

Bom atendimento

27

Relacionamento com o cliente

4

Fonte: Pesquisa realizada, 2014.
Tabela 2 - Delimitação dos itens que são considerados mais importantes para fidelização de um supermercado

A amostra analisada na pesquisa, ponta que os cliente não estão buscando crédito ou formas
de pagamento opcionais ao realizarem suas compras, preferindo pagar menos no momento da
compra a realizar compra em crédito com o mercado.
3) Você acha importante receber informações
sobre as ofertas e promoções?

Número de respondentes por opção

Sim, por e-mail

24

Sim, por telefone ou panfleto

51

Sim, outra forma

Televisão: 6 / Celular: 1 / Jornal ou Rádio: 9 / Site: 2

Não

7

Fonte : Pesquisa Realizada.
Tabela 3 – Relação de clientes que acham importante receber informações sobre ofertas e promoções e por qual
meio de comunicação

Mesmo com a mudança de alguns clientes para o uso da busca de ofertas e promoções por email e site, a predominância na busca das ofertas ainda é pelo convencional panfleto e
telefone.
4) Em sua opinião o marketing (publicidade) deste mercado é
eficiente?

Número de respondentes por opção

Sim

70

Não

9

Parcialmente

21

Fonte: Pesquisa realizada, 2014.
Tabela 4 – Relação de clientes que acreditam ou não que o marketing do mercado aonde a pesquisa foi realizada
é eficiente

Em sua maioria, os entrevistados acreditam que o supermercado analisado tem um bom
marketing, uma boa visibilidade na cidade onde se localiza.
O mesmo questionário foi mostrado a um dos administradores do local, o mesmo mostrou
acreditar que o supermercado teria um marketing considerado de qualidade, que os clientes
que frequentam o estabelecimento são desde público classe A até público classe D e indicou
acreditar que o supermercado tem uma boa visibilidade e posicionamento na região.
Embora o conteúdo seja amplo, a aplicação torna-se complexa pela necessidade da
participação da hierarquia como um todo, para que o planejamento estratégico seja bem
sucedido, necessita de uma mudança de comportamento na organização, e toda mudança
costuma encontrar resistência em sua realização.
As etapas a serem seguidas são estruturadas, sendo explicitas nas necessidades que cada uma
apresenta, devem ser seguidas em ordem cronológica de aplicação e a mesma deve ser

contínua, tendo em vista que toda organização necessita de planejamento sequencial para
qualquer mudança a ser aplicada, seja esta de ampliação, desenvolvimento ou melhoria.
A primeira etapa a ser realizada é a identificação do ambiente interno e externo, envolvendo
as diretrizes organizacionais, assim, a análise teórica para este rastreamento é complementar e
lógica, podendo auxiliar na definição do mapeamento. Em relação ao ambiente externo,
levanta-se dados para que seja capaz de mensurar as forças externas que influenciam a
organização como um todo. O padrão comportamental ao que compete o ambiente externo,
faz com que a delimitação do ambiente interno seja de fácil aplicação. Após estas etapas, são
identificadas fraquezas e forças da organização, para que seja em seguida elaborada a visão,
missão e objetivos.
Estes devem direcionar a organização para o foco ao qual a mesma almeja. Nesta etapa, a
bibliografia existente auxilia na organização, definição e diferenciais entre a visão, missão e
objetivos, mostrando porque os mesmos são importantes e como estes contribuem para o
crescimento organizacional.
Na sequencia, a aplicação das estratégias são bem divididas e explicativas na teoria, porém
ainda existe dificuldade na compreensão técnica da organização como um todo. A
organização precisa conhecer plenamente suas forças e fraquezas, onde deseja chegar e quais
são os meios de realizar o processo, após isto, é necessário a busca do conhecimento teórico e
verificação das estratégias existentes, para analisar qual melhor se enquadra nas condições em
que a organização se encontra.
Para tal aplicação, é necessário participação de todos os envolvidos, que devem ter
conhecimento das mudanças e do rumo organizacional a fim de manter o foco. Para que esta
seja efetiva e bem executada, deve-se considerar os pontos acima elencados, visando evitar
futuros trabalhos de ações corretivas.
5 Considerações finais
Este trabalho tem como objetivo analisar a bibliografia existente na área de planejamento
estratégico, bem como, sua aplicação ao marketing como esta é apresentada e se é
suficientemente clara para a aplicação no caso do supermercado analisado. Ao realizar esta
análise, foi buscado autores renomados pertinentes ao assunto de planejamento estratégico e
analisado quais seriam as possíveis dificuldades de compreensão e aplicação desta ferramenta
nas organizações. A estratégia de marketing é a visão da empresa no mercado onde atua. Os
passos da formulação da estratégia devem ser coesos com a sua missão e seus objetivos de
longo prazo.
Há uma grande dissonância, conforme foi descrito entre os diferentes autores, de até onde vai
o papel do marketing na estratégia geral da empresa. O que foi visto é que há um consenso no
sentido em que esta estratégia se divide em três níveis: corporativo, de negócios e funcional,
cabendo, respectivamente, as responsabilidades da área mais alta da empresa até o nível mais
operacional de marketing. O marketing estratégico, por si, é estabelecido pela diretoria
enquanto o operacional pelos profissionais de marketing que lidam diretamente com os 4 P´s.
O objetivo do trabalho apresentou-se satisfatório tornando claro os pontos fortes e fracos da
aplicação do planejamento estratégico, embora o conteúdo seja vasto e de fácil aplicação, se
faz necessário o envolvimento de gestores e colaboradores da organização.
Pode-se concluir que a aplicação de pesquisas e busca nas teorias, é possível a compreensão
dos desejos do cliente e a utilização de estratégias mais eficientes, tendo um investimento
mais assertivo do desejo do consumidor com menores gastos.

Deste modo, a aplicação do planejamento estratégico tem por objetivo trazer a organização
benefícios, visando a tomada de decisão e conscientização para oportunidades futuras.
O estudo pode contribuir com a sistematização de conhecimentos acerca do planejamento
estratégico para o marketing, seus modos de aplicação e suas contribuições nas organizações,
uma vez que o tema ainda requer discussão e aprimoramento em relação a alguns setores de
negócio.
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