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Planejamento

Estratégico

Muito se fala e pouco se faz com essa importante
ferramenta para Gestão do negócio.

Forneça as equipes os recursos que elas precisam
para atingir os objetivos estratégicos;

O Planejamento Estratégico é um processo da Gestão
que visa à formulação de objetivos, metas e métodos.
Algumas ferramentas são utilizadas nesse processo
como a Análise SWOT (identificação dos pontos
fortes e fracos, oportunidades e ameaças) e também
o brainstorming.

Assegure que os processos, políticas, sistemas de
recompensa contribuam para implantação das
estratégias com sucesso;

Como as mudanças ocorrem com muita frequência
é necessário que as empresas tenham bem definido
sua visão e anualmente façam seu planejamento para
direcionar os trabalhos. Assim, através do
planejamento estratégico a empresa alcançará os
objetivos almejados.

Etapas deverão ser respeitadas:
Avalie periodicamente a Missão, Visão e Valores de
sua empresa;
Desenvolva planos viáveis usando o auxilio e
sabedoria dos membros da equipe;
Comunique a estratégia aos membros da equipe;

Monitore o desempenho e faça os ajustes conforme
necessário.

O segredo do sucesso de uma organização
está baseado em uma gestão
profissionalizada através:
Definição de objetivos e metas;
Planejamento de execução das estratégias;
Organização dos seus processos;
Desenvolvimento dos profissionais.
Se as etapas acimas mencionadas não forem seguidas
o seu planejamento não passará de mera intenção.

Ganhe o compromisso da equipe e dê
responsabilidade e autoridade para atingir os
objetivos traçados;
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