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INTRODUÇÃO
As micro e pequenas empresas são muito importantes para o país, no que diz respeito à produção, à empregabilidade e à
arrecadação de impostos. Mas, apesar disso, elas ainda apresentam alto índice de mortalidade.

• De acordo com o Sebrae, a média de empresas que fecham as portas a
cada ano é de 10%. Ou seja, cerca de 600 mil negócios todos os anos.
• Em 2020, por causa da pandemia, 716 mil empresas fecharam. Desse
total, seis em cada dez não foram fechadas por motivos relacionados
diretamente à pandemia da Covid-19.
Fonte: El País, 19 jul. 2019
Alguns estudos indicam que a falta de um planejamento formal e uma visão limitada do que acontece no mercado são duas
das principais razões que contribuem para a mortalidade dos pequenos negócios. E são vários os motivos apontados para
a falta de planejamento das empresas de menor porte, tais como:
• limitação de recursos financeiros;
• pouco tempo disponível do proprietário, que se envolve mais com questões operacionais;
• falta de conhecimento sobre as técnicas de elaboração do planejamento.
Embora o termo planejamento estratégico seja de conhecimento da maioria dos empresários, ainda há muitas dúvidas
sobre sua importância e sobre as formas de elaborá-lo e implementá-lo.
Tendo em vista esse cenário, este material tem como objetivo auxiliar você, empresário, na construção do planejamento
estratégico de sua empresa. Buscaremos apresentar conceitos e técnicas que poderão oportunizar a construção de um
plano, que lhe permita atingir êxito em seu negócio – conduzindo estratégias não só para a definição de um bom futuro,
mas também para a análise da viabilidade de atingir o sucesso.
Bastante promissor, não é mesmo? Então, continue a leitura e nos acompanhe.
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HORA DE CONHECER O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Em nossas vidas pessoais, estamos acostumados a planejar
o tempo todo. Podemos organizar uma festa de casamento
ou de formatura, uma viagem, ou até mesmo o que faremos
no fim de semana. Agora, para realizar o que planejamos, estabelecemos um conjunto de atividades: listamos o que teremos de fazer, definimos os momentos em que faremos cada
coisa, pensamos em quem vai nos acompanhar e, com o
passar do tempo, até mesmo avaliamos o resultado de tudo
isso. É importante notar que nenhuma das atividades mencionadas ocorre sem um planejamento prévio e mínimo.

Se com nossa vida rotineira é assim, por que seria diferente
com uma empresa?

O planejamento estratégico é o conjunto
de mecanismos que uma empresa utiliza
para definir o estabelecimento de metas, o
empreendimento de ações, a mobilização de
recursos e a tomada de decisões, objetivando a
conquista do sucesso.

Por que planejar?
Para que as empresas tenham a possibilidade de crescer no mercado, é importante que tenham um planejamento bem
definido e desenvolvido. O plano de ações, quando pensado de maneira estratégica, gera o direcionamento e possibilita
que nos antecipemos a movimentos do mercado, e até mesmo que evitemos futuros problemas. Nesse sentido, o planejamento estratégico visa à formulação de estratégias que preparam a empresa para um futuro incerto, com base no meio em
que está inserida. Assim, é possível fazer uma análise de suas vantagens e aplicá-las dentro da empresa – de modo que
possamos prevenir futuras complicações e tornar a empresa competitiva.

VOCÊ SABIA?
O termo “estratégia” vem dos conceitos militares de como vencer os inimigos.
Strategos significa, em grego, “general”. Estratégia, portanto, é uma definição
para “a arte do general”. O termo foi incorporado no campo da Administração
(como “estratégia organizacional”), em meados da década de 1960. Antes, o
termo utilizado era “política” (no sentido de “diretriz”).

Diferentes tipos de planejamento
O planejamento muda de acordo com os níveis de decisão dentro da organização:
Nível estratégico: compreende ações normalmente associadas às decisões de maior impacto em uma empresa. Em geral, elas são tomadas pelo grupo diretivo, o presidente e seus diretores.
Nível tático: ocorre tipicamente no nível gerencial e normalmente consiste em decisões que visam a concretizar as decisões estratégicas.
Nível operacional: representa a materialização das decisões estratégicas e táticas no dia a dia da empresa.
São decisões cotidianas, de operações, e seu impacto, em teoria, limita-se ao curto prazo.
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Níveis de decisão

Diretoria

Gerência

Funcionários
operacionais
Fonte: Adaptado de Fernandes e Berton, 2005

Planejamento estratégico:
Abrangente
De longo prazo
Define os rumos da empresa
Planejamento tático:
Nível gerencial
De médio prazo
Refere-se às áreas da empresa
Planejamento operacional:
Restrito
Curto prazo
Caráter de execução

O planejamento estratégico, como é possível observar na imagem, ocorre no nível estratégico, no qual são tomadas as
decisões de maior impacto em uma empresa. Entretanto, uma decisão estratégica influencia também as decisões táticas
e operacionais da companhia.

Exemplos de decisões que podem ocorrer neste nível
Abertura de uma filial da empresa; início das operações em outro estado ou país; alianças estratégicas
com fornecedores, clientes ou concorrentes; fusões.

Mas, afinal, o que é planejamento estratégico?
O planejamento estratégico é o documento que oferece uma direção para a empresa. Ele define a identidade dela – quem
somos e para onde vamos –, constrói uma visão compartilhada e alinha as atividades de todos os níveis da organização.
Também é por meio do planejamento estratégico que todos os esforços da empresa são focados em prol de um mesmo
objetivo, otimizando o uso de recursos.
De forma geral, é uma importante ferramenta, tanto para a empresa se preparar, quanto para construir o futuro que deseja,
possibilitando minimizar erros e evitar sustos e desastres que comprometam o seu sucesso.

Vantagens do planejamento estratégico
•

Define uma direção para a empresa.

•

Desenvolve uma visão compartilhada sobre o futuro.

•

Alinha todos os setores e áreas.

•

Otimiza o uso dos recursos reais e financeiros.

•

Constrói o futuro da empresa.

E se eu não quiser fazer o planejamento?
No sentido oposto, decisões sem planejamento causam a falta de direção da empresa e a perda de sua identidade. Nesse
sentido, a empresa acaba por querer fazer tudo e atender a todos, mas, no final, acaba não satisfazendo nenhum público,
causando apenas desperdício de recursos e financeiros. A falta de planejamento também leva o empresário a tomar decisões sem uma efetiva análise do impacto para a organização, é como um chute no escuro.

4

SEBRAE/SC

Planejamento estratégico

Para além das estratégias
É importante notar, também, que o objetivo do empresário não deve ser pensar apenas em “estratégias” de atuação, mas
em uma “administração estratégica”.

Administração estratégica é o processo de planejar, executar e controlar. Ela abrange as áreas de
marketing, operações, pessoas e finanças e é conduzida a partir de uma estratégia ampla para a
organização.

OS OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
Antes de falarmos sobre eles, que tal entendermos primeiro o que são objetivos?

Objetivos são resultados que a empresa pretende alcançar, em um prazo
determinado, para concretizar sua visão, sendo competitiva no ambiente
atual e no futuro.
Vasconcelos Filho; Pagnoncelli, 2001.
De forma geral, e com relação ao universo das organizações, podemos entender que os objetivos constituem os diversos
resultados que uma empresa se propõe a alcançar, com um prazo definido para que aconteçam. Eles devem estar associados a descrições precisas, preferencialmente quantitativas. Caso contrário, tornam-se vagos demais e não conduzem a
organização ao seu cumprimento.

Que tal um exemplo?
A empresa não deve formular que seu objetivo é simplesmente crescer. O ideal é especificar o quanto
quer crescer (25%, por exemplo), indicar também sob que aspecto (lucro, participação de mercado etc.)
e em quanto tempo (em um mês? Em um ano?).

E os objetivos estratégicos?
Esses são objetivos pautados no planejamento estratégico da empresa. Funcionam como direcionadores claros e concisos, que indicam as mudanças necessárias dentro da empresa, para que ela alcance sua visão de futuro.
Relação entre os objetivos e as estratégicas

Objetivos

O quê?

Estratégias

Como?
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ANALISANDO A
COMPETITIVIDADE DA EMPRESA
Muitas empresas não têm o costume de monitorar o ambiente em que atuam e, com isso, acabam por não perceber as
mudanças que ocorrem – no mercado, com os clientes ou com a concorrência etc. Há aquelas, também, que percebem as
mudanças, porém, as ignoram ou resistem a elas. Esse é um erro que pode custar a sobrevivência da empresa, mas que
pode ser evitado, por meio de uma análise da organização.

Análise competitiva
A análise competitiva da organização objetiva evidenciar as qualidades e as deficiências da empresa, ou seja, seus pontos
fortes e fracos. Essa análise permite traçar ações para potencializar as oportunidades e os pontos fortes, além de minimizar
as ameaças e os pontos fracos. A principal vantagem dessa análise consiste em antever as oportunidades e ameaças do
ambiente externo.

Como realizar a análise competitiva?
Existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para analisar a empresa. Confira algumas delas a seguir:

Matriz SWOT, ou FOFA
Esta é uma técnica utilizada para analisar o ambiente interno e externo de uma empresa. Por meio dela, o empresário
(ou gestor) busca identificar e listar todas as oportunidades e ameaças, assim como as forças e fraquezas que afetam a
organização.

Fatores
internos

Fatores negativos

S - Strenghts

Fatores
externos

Fatores positivos

O - Opportunities

T - Threats

O - Oportunidades

A - Ameaças

F - Forças

W - Weaknesses
SWOT
FOFA

F - Fraquezas

FORÇAS - Atributos positivos, tangíveis e intangíveis, internos a uma empresa e sujeitos ao seu controle. Podem exprimir
vantagens internas em relação aos concorrentes.
Exemplos de forças: boa localização, bom número de clientes fiéis à empresa, colaboradores qualificados,
estrutura física adequada, boa logística, marca conhecida no mercado de atuação.
FRAQUEZAS - Fatores que, apesar de estarem sob o controle de uma empresa, restringem sua habilidade de atingir seus
objetivos. Exprimem quais as áreas ou processos a empresa pode melhorar, e podem exprimir, também, desvantagens
internas em relação aos concorrentes.
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Exemplos de fraquezas: dificuldade de acesso ao local da empresa, falta de estacionamento, formas de
pagamento disponíveis aos clientes, área de estocagem muito pequena, idade das máquinas e equipamentos.
OPORTUNIDADES - São fatores atrativos externos, que representam a razão de a empresa existir e se desenvolver e que
a impulsionam rumo aos objetivos. Devem ser identificadas de acordo com os seus prazos – curto, médio ou longo.
Exemplos de oportunidades: juros baixos e linhas de financiamentos disponíveis para investimento, eventos
esportivos e shows na região da empresa, tecnologias acessíveis, crescimento das classes C e D.
AMEAÇAS - São fatores externos, fora do controle da empresa, que podem colocar a missão ou a operação dela em
risco. A empresa se beneficia de ter planos de contingência, para minimizar ou eliminar os impactos negativos, caso eles
aconteçam.
Exemplos de ameaças: taxa de câmbio desfavorável, no caso de dependência da importação de insumos;
muitos concorrentes atuando no mesmo mercado, escassez de mão de obra.

Análise PEST
Esta é outra ferramenta que pode ser utilizada pela empresa para analisar mudanças políticas (P), econômicas (E), socioculturais (S) e tecnológicas (T) no ambiente de negócios. Com ela, é possível ter uma visão macro das ameaças e
oportunidades externas às quais a empresa está exposta. Ao trabalhar com cada um dos pontos-chave (política, economia,
social e tecnologia), a matriz PEST pode direcionar a avaliação das melhores estratégias a serem seguidas.
FATORES POLÍTICOS - Abrangem ações do governo, nos níveis federal, estadual e
municipal. São exemplos as mudanças de legislação, as formas de tributação, as questões
relativas ao comércio internacional, entre outros fatores.

FATORES ECONÔMICOS - Incluem mudanças gerais – como a globalização, que afeta
hoje a totalidade dos negócios – e acontecimentos específicos dos países, estados e
municípios. Por exemplo, uma alteração nas taxas tributárias.

FATORES SOCIAIS - Abarcam mudanças nos valores sociais, nos estilos de vida e nos
comportamentos. O fato de as populações estarem envelhecendo ao redor do planeta, por
exemplo, é um fator social que afeta muitos negócios.

FATORES TECNOLÓGICOS - Incluem novidades na área tecnológica, que impactam
os inúmeros setores de atividade empresarial, como a internet, a nanotecnologia e a
automação.

Outros tipos de análises
Além da matriz SWOT, ou FOFA, e da análise PEST, existem diversas outras técnicas que permitem a análise dos diversos
fatores que impactam o mercado e, consequentemente, a sua empresa. É preciso investigar e escolher a técnica que melhor se encaixa em seu planejamento estratégico. Mas, ao escolher, não deixe de dar atenção aos seguintes elementos:
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Análise interna

• investidores;

• estrutura;

• comunidade;

• fatores críticos de sucesso;

• concorrentes;

• diferenciais em relação aos concorrentes;

• mão de obra;

• conhecimentos técnicos;

• clientes;

• gestão;

• fornecedores;

• recursos humanos;

• grupos reguladores.

• comercial;
• finanças;

E O QUE FAZER
APÓS A ANÁLISE?

• processos.

Priorização dos problemas
A estratégia da empresa é um conceito que passa por
entender seus valores e definir seus objetivos, criando
diretrizes que espelhem suas políticas. Nesse contexto,
o processo decisório representa escolhas dentro de
um universo de alternativas que, uma vez inseridas no
planejamento, guiarão toda e qualquer ação realizada pela
organização. Por isso, é extremamente importante saber
escolher o que priorizar.

Matriz GUT
A matriz GUT é uma ferramenta que auxilia a priorização de resolução de problemas – e, por isso, também é conhecida
como matriz de prioridades. A análise GUT é muito utilizada quando é necessária uma orientação para tomar decisões
complexas e que exigem a análise de vários problemas. Para isso, com o sistema GUT, é possível classificar cada problema de acordo com a GRAVIDADE, URGÊNCIA e TENDÊNCIA.
• GRAVIDADE: refere-se ao impacto que o problema trará.
• URGÊNCIA: refere-se ao tempo disponível para a resolução do problema.
• TENDÊNCIA DE AGRAVO: refere-se à probabilidade de o problema crescer.

Como construir sua matriz GUT
1. Liste todos os problemas que foram identificados por meio da análise competitiva e do ambiente interno da empresa.
2. Dê uma pontuação para cada problema identificado, de acordo com cada um dos atributos da matriz (gravidade, urgência e tendência de agravo). A pontuação deve seguir a seguinte lógica:
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Nota

Gravidade

Urgência

Tendência

1

sem gravidade

pode esperar

não vai piorar

2

pouco grave

pouco urgente

vai piorar a longo prazo

3

grave

urgente

vai piorar a médio prazo

4

muito grave

muito urgente

vai piorar a curto prazo

5

extremamente grave

precisa de ação imediata

vai piorar rapidamente

Multiplique os valores de cada um dos atributos, de acordo com a fórmula gravidade X urgência X tendência. O problema
que tiver a pontuação mais alta deverá ter a resolução priorizada.
No final, sua matriz GUT deverá assumir um formato semelhante a este:
PROBLEMA

G

U

T

GXUXT

Descrição do problema 1

1

2

1

2

Descrição do problema 2

3

5

4

60

Definição dos objetivos
Após a identificação dos principais problemas da empresa, é hora de definir o que fazer com eles. Em outras palavras, é o
momento de estipular os objetivos.

Objetivos SMART
São os resultados que a empresa pretende alcançar, em um prazo determinado, para concretizar sua visão, de forma que
seja competitiva no ambiente atual e no futuro. SMART, quando lido dessa forma, quer dizer INTELIGENTE, em inglês.
Porém, cada letra significa um aspecto que deve ser buscado na hora de criar os objetivos do planejamento estratégico,
quais sejam:
• Specific – específicos.
• Measurable – mensuráveis.
• Achievable – atingíveis.
• Relevant – relevantes.
• Time-bound – temporizáveis.
ESPECÍFICO: um objetivo SMART precisa ser claro e direto em seu propósito. Isso vai impactar todo o processo de definição, acompanhamento e geração de insights.
Exemplo: minha equipe de marketing vai aumentar as vendas on-line no site, porque queremos aumentar
nossa presença on-line.
MENSURÁVEL: é preciso que haja formas claras e assertivas de mensurar aquele resultado - afinal, o que não pode ser
medido não pode ser gerenciado.
Exemplo: minha equipe de marketing vai aumentar as vendas on-line em 200% no site, no primeiro trimestre
de 2021, porque queremos aumentar nossa presença on-line.
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ATINGÍVEL: de nada adianta construir uma meta que é impossível de ser atingida. Portanto, quando construir suas metas
SMART, é extremamente importante deixá-las mensuráveis, mas de forma que os números dela possam ser atingíveis.
Exemplo: minha equipe de marketing vai aumentar as vendas on-line em 20% no site, no primeiro semestre
de 2021, porque queremos aumentar nossa presença on-line.
• Houve adaptação da porcentagem de crescimento (de 200% para 20%) e do prazo para o seu alcance (o
primeiro trimestre para o segundo trimestre), o que tornou o objetivo muito mais alcançável.

RELEVANTE: para ser relevante, o objetivo deve impactar diretamente o seu negócio, de modo que você consiga provar
facilmente que ele trouxe algum tipo de resultado.

DICA!
Olhe para os números importantes do seu negócio e vincule uma
meta a algum deles.

TEMPORIZÁVEL: para medir com exatidão um resultado, é preciso delimitar o período de tempo dos dados que serão
usados. Assim, ao traçar uma meta, não se esqueça de definir em quanto tempo a empresa pretende alcançá-la.
Exemplo: minha equipe de marketing irá aumentar as vendas on-line em 20% no nosso site, no primeiro
semestre de 2021, porque queremos aumentar nossa presença on-line.

NÃO SE ESQUEÇA!
Esses objetivos têm de ser elaborados de forma que todos entendam o que a
empresa busca. Nesse sentido, transmita os objetivos por escrito e comunique-os exaustivamente. Isso também envolve deixar claro o que deve ser feito,
quem deve fazer, porque fazer, onde fazer, entre outros pontos.
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HORA DO
PLANO DE AÇÃO
O plano de ação tem por objetivo definir os desdobramentos
da estratégia em ações com monitoramento. Por meio dele,
a empresa deve planejar tudo o que deve ser executado,
criar uma metodologia, elaborar um cronograma e indicar
os responsáveis para dar andamento a cada etapa. Nesse
sentido, é hora de transformar em ações práticas toda a
análise e a formulação de estratégias que foram realizadas
até agora.

5W2H
Essa é uma ferramenta que funciona como um checklist que indica as atividades, os prazos e as responsabilidades de
todos os envolvidos em algum projeto. A função dessa ferramenta é definir o que será feito, por que, onde, por quem, quando, como e quanto isso custará.
5W

2H

• What – o que será feito?

• How – como será feito?

• Why – por que será feito?

• How much – quanto vai custar?

• Where – onde será feito?
• When – quando será feito?
• Who – por quem será feito?

Como fazer?
1. Antes de começar, é preciso definir em qual metodologia o 5W2H será usado: se em um projeto, em um processo ou
em um plano de ação, por exemplo.
2. Utilize uma planilha modelo, um software de planilhas, ou até um formulário de papel, e elabore a estrutura com as
sete perguntas do 5W2H.
3. Faça uma reflexão sobre cada pergunta e as responda de maneira concisa e objetiva, mas detalhada o suficiente para
que seja possível que todos a compreendam.

DICA!
Quando responder às questões, lembre-se sempre do objetivo final – aquilo
que pretende alcançar utilizando o 5W2H. Busque, também, construir as respostas em conjunto com outras pessoas ou, ao menos, mostre os resultados
para a revisão de alguém.
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INDICADORES
Para gerenciar uma empresa, é preciso compreender as melhores maneiras de conduzir sua caminhada em direção ao
sucesso. Para isso, é preciso definir e medir informações que deem base para o empreendedor seguir sua estratégia. Os
indicadores são grandes aliados nessa jornada, pois servem para medir a diferença entre a situação desejada (a meta)
e a situação atual (o resultado) do empreendimento. São eles que apontam o caminho, como um referencial, para o
empreendedor.

O que são?
Indicadores são uma simplificação da realidade, para nos ajudar a entendê-la e, em certo sentido, controlá-la. O indicador
é a tradução numérica de uma realidade mais complexa e, ao mesmo tempo, uma padronização. Nas empresas, eles
cumprem outras funções: assinalam o que é importante (o que está sendo visto), direcionam a comunicação e, no limite,
estimulam o que indicam.

Quais são os indicadores mais relevantes para uma empresa?
INDICADORES FINANCEIROS: faturamento; lucratividade; rentabilidade; EBITDA; margem
de contribuição; retorno sobre investimento; despesas comerciais sobre faturamento; despesas
administrativas sobre faturamento; despesas de juros sobre faturamento; liquidez; risco;
necessidade de capital de giro.

INDICADORES DE CLIENTES: faturamento por produtos, negócio ou grupos de clientes;
participação de mercado; captação de clientes; retenção de clientes; satisfação dos clientes;
lucratividade dos clientes.

INDICADORES DE PROCESSOS INTERNOS: porcentagem de vendas geradas por
novos produtos; lançamento de novos produtos x lançamento da concorrência; tempo de
desenvolvimento de novos produtos; qualidade do produto/serviço; produtividade; retrabalho;
entrega eficiente de produtos; serviço de pós-venda.

INDICADORES DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO: competência dos funcionários; satisfação dos funcionários; projetos estratégicos da empresa; infraestrutura da empresa; capacidade dos sistemas de informação.
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Como garantir a efetividade dos indicadores?
• É preciso definir indicadores eficazes. Isso significa que você deve medir a “coisa” certa, ou seja, aquilo que realmente mostra a evolução da ação.
• Da mesma forma, é preciso definir indicadores eficientes. Isso significa que de nada adianta medir muita coisa pequena e não saber o que fazer com os resultados. Os indicadores devem ser poucos, mas abrangentes.
• Por fim, você deve buscar definir indicadores viáveis, que possam ser medidos.

Fatores importantes para o sucesso na implantação dos indicadores
• Busque sempre alinhar os indicadores à estratégia.
• Foque seus indicadores nos ambientes externo e interno.
• Faça um balanceamento dos indicadores, buscando observar várias perspectivas.
• Inclua, em sua lista, alguns indicadores intangíveis.
• Fique atento à influência da cultura organizacional sobre os indicadores.
• Busque utilizar indicadores eficazes, eficientes e viáveis.
• Informatize os indicadores – mas faça isso no momento certo.
• Comunique à empresa, intensiva e amplamente, sobre os indicadores.
• Ao atrelar indicadores a recompensas, aja com cautela.
• Preveja espaço para adaptação e aprendizado dos colaboradores.

DICA!
Para ajudar na definição dos melhores indicadores e em seu acompanhamento, você pode criar um formulário com a descrição de cada um deles e a forma
como podem ser obtidos – entre outras informações. Veja no modelo seguinte
o que deve aparecer no formulário:
•
•
•
•
•
•

indicador;
descrição;
fórmula de obtenção do indicador;
meta atrelada;
fonte;
comentários.

13

SEBRAE/SC

Planejamento estratégico

PARA
ENCERRAR
Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que é imprescindível arrumar tempo para o ato de planejar – e para o de
executar –, a fim de definir e conquistar um objetivo. Afinal, executar as atividades da empresa sem realizar o planejamento
adequado pode impactar negativamente os resultados obtidos.
A falta de dedicação ao planejamento pode levar a resultados que estejam abaixo do esperado, seja por não avaliarmos
todas as variáveis antes de se definir um objetivo, seja por não percebermos oportunidades advindas do mercado. O planejamento estratégico, portanto, possibilita planejar os passos necessários para alcançar os objetivos estabelecidos em uma
projeção futura da empresa. Mas, para isso, também são necessárias algumas atitudes do empreendedor, por exemplo:
• ele deve posicionar-se favoravelmente à implantação de mudanças;
• ele precisa predispor-se a estruturar o pensamento sobre o que, efetivamente, deseja para o futuro da empresa;
• ele também precisa reconhecer a importância do planejamento estratégico.
Além disso, é fundamental tomar ações para que o planejamento não fique apenas no papel, mas contribua efetivamente
com a melhoria da empresa. Para isso, é necessário:
• implantar estratégias empresariais que aproveitem oportunidades, explorem potencialidades, criem valor e sejam sustentáveis e diferenciadas;
• praticar o processo estratégico rotineiramente, a fim de incorporá-lo como uma prática de gestão na empresa.
Agora que você já sabe disso tudo, mãos à obra!
Gostou do conteúdo? Conheça o curso completo “Planejamento Estratégico”, clique aqui.
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