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O que são estratégias empresariais

Aprenda a definir metas e saiba como alcançá-las para obter sucesso no 

seu empreendimento.
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Conceitos

O que é?

É como a empresa pretende alcançar os objetivos almejados na administração 
estratégica. É a definição da rota, a organização dos recursos organizacionais para a 
caminhada da empresa no mercado.

Quem elabora?

As pessoas que estão à frente da gestão das empresas, podendo ser os gestores e 
empresários das micro e pequenas empresas, ou a alta administração (diretoria) das 
médias e grandes empresas. 

Por que as estratégias empresariais são importantes?

Porque pensar estrategicamente é fundamental para quem quer alcançar o sucesso 
empresarial, sobrevivendo às mudanças constantes do mercado.

Muitas empresas nascem e crescem de forma desordenada, podendo até sobreviver 
por certo período no mercado. Mas, em tempos de tantas mudanças nos aspectos 
políticos, econômicos, sociais e tecnológicos, em um mercado altamente competitivo, 
sobreviver com resultados diferenciados, exige muita organização, controle e inovação.

Se a empresa está iniciando, definir a estratégia que vai trilhar no mercado fará grande 
diferença, pois, ao conhecer as potencialidades e as limitações para operação, falhas 
podem ser evitadas, alcançando resultados mais consistentes com a sua razão de existir.

Se a empresa já está no mercado, é fundamental repensar a forma de operação. No 
ambiente de constantes mudanças, pode ser necessário efetivar processos de reestruturação 
para sobrevivência e competitividade. As reestruturações podem ser na forma organizacional, 
financeira, mas também dos produtos e serviços oferecidos no mercado.
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Alternativas estratégicas

Estratégias de crescimento: estratégia empresarial para aumentar os lucros, as 
vendas, ou a participação do mercado, aumentando o valor da empresa.

Estratégias de estabilidade: quando há operações em diversos setores, a empresa 
pode querer concentrar suas operações, seus esforços administrativos, nas empresas 
existentes, sem aumentar suas unidades.

Estratégias de redução: quando os resultados estão abaixo do esperado, ou a 
sobrevivência está desafiadora, a redução pode ser uma estratégia de melhoria da situação 
negativa, podendo ser, de reviravolta – mudanças para melhoria; desinvestimento ou 
liquidação se for o caso.

Como elaborar

Para elaborar as estratégias empresariais, é importante seguir um roteiro, organizar o 
pensamento de forma estratégica, orientando a empresa rumo ao futuro.

Para isso, é utilizada a técnica de planejamento estratégico. Nela, o empresário e os 
administradores analisam o cenário onde atuam, identificam suas crenças e valores 
para atuação no mercado, estabelecendo a missão da empresa, sua razão de existir no 
mercado, o que vai entregar e como será reconhecida em determinado prazo.

Dessa forma, será preciso traçar as estratégias para atuação no mercado de forma 
competitiva, buscando os melhores resultados.

Saiba mais

Como elaborar e implementar estratégias empresariais

Fonte: Sebrae

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-sao-estrategias-empresa
riais,e4df6d461ed47510VgnVCM1000004c00210aRCRD?origem=tema&codTema=9



Especialistas em pequenos negócios.

0800 570 0800  |  www.sebraerj.com.br

Para que possamos continuar a acompanhar o seu negócio,  
retorne a um de nossos pontos de atendimento e atualize gratuitamente  

o Plano de Desenvolvimento do Cliente. 

Com ele será possível identificar quais temas merecem prioridade em sua 
gestão, apontando as soluções indicadas para cada um deles. 

Para receber orientação presencial no Sebrae mais próximo, 
agende dia e horário em nossa Central de Relacionamento 0800 570 0800, 

de 2ª feira a 6ª feira, das 8h às 20h. 


