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RESUMO 

 
Em um ambiente empresarial competitivo como o do ramo imobiliário, as empresas 

têm buscado desenvolver estratégias e implementar ferramentas, lançando mão do 

uso de softwares para auxiliar, e planejando de forma estratégica quais serão as 

próximas ações do mercado. Este é um setor que apresenta alta reatividade, 

carecendo assim de um processo de tomada de decisões coerente como o 

Planejamento Estratégico. Assim, esta pesquisa se desenvolveu em um grupo 

composto por quatro empresas, e tem por objetivo geral: investigar os possíveis gap’s 

existentes entre práticas gerenciais realizadas, em face das esperadas. Para tanto foi 

estabelecido os seguintes objetivos específicos: (1). Visando atender os objetivos, 

utilizou-se como procedimentos metodológicos: levantamento bibliográfico para 

fundamentação teórica, duas entrevistas (uma com um diretor, e outra com o 

presidente) de modo a identificar práticas previstas no Planejamento Estratégico. A 

pesquisa desenvolveu-se em um grupo empresarial do setor imobiliário. Verificou-se 

que o grupo é composto de empresas de ramos semelhantes, que compartilham do 

mesmo planejamento. Com base nos resultados obtidos, foi possível identificar o 

Planejamento Estratégico, compreendendo as atividades das quatro empresas, e 

suas especificidades, as ferramentas de gestão, a forma de comunicação e 

disseminação do P.E., estrutura organizacional, práticas gerenciais, formação do 

quadro de colaboradores com profissionais liberais e desafios envolvidos. 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico. Estratégia. Imobiliárias.  



     
 

ABSTRACT 

 
In a competitive business environment such as real estate, companies have sought to 

develop strategiess and implement tools, seeking software to assist, and strategically 

planning what the next market action will be. This is a sector that presents high 

reactivity, thus lacking a coherent decision-making process such as strategic planning. 

Thus, this research has the following general objective: To investigate the possible 

GAP’Ss existing between managerial practices performed, in face of the expected 

ones, for which the following specific objectives were established: (1)  

identify management practices expected or foreseen in Strategic Planning (P.E.), (2) 

verify the management practices carried out, (3) analyze whether the practices are 

aligned with the strategic planning objectives of the business group. Aiming to meet 

the objectives, used as methodological procedures, bibliographical survey for 

theoretical foundation, two interviews were conducted with directors in order to identify 

practices foreseen in Strategic Planning. It was found that the business group is 

composed of companies of similar branches, which share the same planning. Based 

on the results obtained, it was possible to identify the planning, including the activities 

of the four companies, and their specificities, the management tools, the form of 

communication and dissemination of the EP, organizational structure, managerial 

practices, liberals and challenges involved. 

 

Keywords: Strategic Planning. Strategy. Real estate. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Neste início de Século XXI, observa-se que o atual cenário mercadológico 

nacional tem inconstância no ambiente sócio-político e econômico-cultural, devido ao 

processo de globalização. As organizações, ao firmarem-se na sociedade 

contemporânea devem ser, nas palavras de Bauman (2001), líquidas e velozes, ou 

seja, devem estar em constante mudança no ambiente político, social, econômico e 

cultural devido ao processo de globalização mundial.  

A ferramenta de gestão estratégica, Planejamento Estratégico, tende a ser vista 

como um instrumento formal e complexo, cuja aplicação demanda tempo e dinheiro, 

sendo típico em grandes organizações, as contribuições podem ainda, ser usufruídas 

por empresas de menor porte (SANTOS, 2005). Substituindo a tendência dos 

empreendedores de não se engajarem em um planejamento formal e basearem suas 

estratégias em suas ações (KISFALVI, 2002).  

Em outras palavras, se as organizações não forem suficientemente flexíveis 

para responder às constantes mudanças de mercado, não conseguirão espaço na 

atual conjuntura. Portanto, suas ações devem estar alinhadas com o planejamento 

estratégico. De acordo com Oliveira (1991) uma boa estratégia de desempenho, é 

muitas vezes chamada de sorte, por alguns empresários, que não tem claramente 

delineadas as estratégias em sua organização, trabalhando de forma intuitiva.  

Considerando os desafios da atual situação do mercado, para a aplicação da 

pesquisa foi escolhido um Grupo Empresarial, composto por quatro empresas, estas 

possuem uma formação comum dos sócios. A origem do grupo se deu no ramo 

imobiliário, e as operações acrescentadas vieram para atender necessidades dos 

clientes. 

 Para Claro e Claro (2014), no mercado imobiliário há uma variação significativa 

do nível de competitividade, de modo que os gestores necessitem tomar decisões de 

forma rápida e em cenários adversos. Além disso, por estar diretamente relacionado 

a outras áreas, como já citado, estão intrinsecamente influenciados pelo crescimento 

industrial, urbanos e de políticas públicas. Isso torna-se evidente, visto que as 

facilidades de financiamento do crédito imobiliário e o crescimento das cidades, levam 

à constante busca por novas moradias. 
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Assim, para que as empresas do ramo imobiliário se enquadrem no ambiente 

empresarial como competitivas, as novas empresas por sua vez estão buscando 

desenvolver-se adotando novas estratégias, implementando novos sistemas, 

buscando softwares para auxiliar e planejando de forma estratégica novas formas de 

agir frente ao mercado.  Embora isto não aconteça com frequência junto às empresas 

do ramo imobiliário, visto que seu índice de mortalidade é maior que a média nacional, 

observa-se que em sua grande maioria, não possuem planejamento estratégico 

apropriado ou quando existem, estes são deficientes Michelin et. al (2013). 

Considerando estes pontos surgiu a necessidade de responder a seguinte pergunta: 

Há deficiência na aplicação do planejamento estratégico num grupo empresarial 

do ramo imobiliário da cidade de Porto Velho, de modo que possa levar ao 

comprometimento da empresa? 

1.1 OBJETIVO 

Objetivo Geral  

Investigar os possíveis gap’s existentes entre as práticas gerenciais realizadas, 

em face das esperadas. 

Objetivos Específicos 

(1) Identificar as práticas gerenciais esperadas ou previstas no Planejamento 

Estratégico; 

(2) Verificar as práticas gerenciais realizadas; 

(3) Analisar se as práticas estão alinhadas com os objetivos do Planejamento 

Estratégico da empresa. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Entre 2010 e 2015, houve um crescimento no empreendedorismo de cerca de 16% 

ao ano nos no município de Porto Velho, de acordo com dados do Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2016). O crescimento mais acentuado 

foi no período entre 2010 a 2012, auge destas obras do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), com índice de 30%, na capital do estado de Rondônia. A partir de 

2015, com o desaquecimento das obras, houve uma queda na abertura de negócios na 

capital o que fez o crescimento retroceder à média chega a 13% (Machado, 2015). 
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O Município de Porto Velho foi altamente impactado pela especulação imobiliária, 

devido ao significativo crescimento de sua população, com o intuito de atender as 

necessidades de mão de obra, das obras de construção de usinas no Rio Madeira e obras 

de compensação social. Com um cenário econômico em mudança, seguido de uma crise 

política, que culminou em uma crise econômica e de crédito, fazendo assim necessárias 

atitudes de maior impacto estratégico para consolidação de negócios. 

Para maior compreensão, a população portovelhense em 2007, perfazia um 

total de 371.791 de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2007), no senso (2010), o número de moradores encontrado era de 428.527 pessoas, 

já em 2017 a população estimada pelo mesmo é de 519.436 moradores, um salto de 

mais de noventa mil habitantes em relação a 2010, o que representa um crescimento 

de 15,26%, IBGE (2017). Se considerado o prazo de dez anos, esse percentual, 

alcança a marca de 39,71%. Considerando que as construções das usinas se 

iniciaram em 2008, é visto uma alteração significativa da população, alterando 

diretamente a procura por moradias (aluguéis e vendas). 

A população brasileira era em 2007, 183.888.841, de acordo com o IBGE 

(2007), a projeção encontrada na página do Instituto, para a população do país, em 

2017 é de 207.660.929. Dito isso, é possível concluir que o crescimento populacional 

nacional no período de dez anos, a contar de 2007, é de 12,92%. 

Uma breve comparação, entre os crescimentos populacionais, do município de 

Porto Velho e do Brasil, no período correspondente de dez anos, a contar de 2007, 

aponta que a densidade demográfica da capital rondoniense cresceu mais de três 

vezes. Aumento esse, que resulta no desenvolvimento da especulação imobiliária e 

construção civil, formando um cenário desafiador para empresas do setor. 

 

1.3 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Para que haja um melhor entendimento acerca deste trabalho, esta pesquisa 

está organizada em 5 capítulos: Introdução, Referencial Teórico, Aspectos 

Metodológicos, Análise e discussão dos dados, Considerações finais. 

 No primeiro capítulo, é apresentada a introdução, a qual se desdobra em: 

contextualização, objetivos e a justificativa. 
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 No capítulo seguinte, está apresentado o Referencial Teórico, no qual discorre-se 

sobre a base teórica para a fundamentação da pesquisa, sendo está dividida em: 

estratégia, características estratégicas, planejamento estratégico, análise e diagnostico, 

planos e metas, objetivos e metas, implementação de um planejamento estratégico. 

 No capítulo três, estão dispostos os Aspectos Metodológicos que foram adotados 

para atender aos objetivos deste estudo. Apresentam-se os seguintes itens, classificação 

da pesquisa, ferramentas de coleta de dados, ferramentas de transcrição. 

 No quarto capítulo estão os resultados alcançados e discussões a respeito do 

encontrado, comparando com o exposto pelos autores referenciados no capitulo dois, 

permitindo assim condições de responder os objetivos, no capitulo cinco. 

 O último capítulo apresenta as Considerações Finais, onde serão respondidos o, 

problema de pesquisa e objetivos (geral e específicos), para fechar esta pesquisa. 

Conforme o Quadro 1, Estrutura da Pesquisa: 

Quadro 1- Estrutura da Pesquisa. 

CAPÍTULO DESCRIÇÃO 

INTRODUÇÃO Contextualização, Objetivos e Justificativas. 

REFERENCIAL 

TEÓRICO 

Autores que discutem sobre: Estratégia, Características 

Estratégicas, Planejamento Estratégico, Análise e 

Diagnostico, Planos, Objetivos e Metas, Implementação 

de um Planejamento Estratégico. 

ASPECTOS 

METODOLÓGICOS 

Classificação da Pesquisa, Ferramentas de Coleta de 

Dados, Ferramentas de Transcrição. 

RESULTADOS Apresenta os resultados encontrados pela pesquisa. 

CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 
Responde ao problema de pesquisa e objetivos. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 Assim, conforme disposto, é apresentado na sequência, o capitulo dois, 

Referencial Teórico.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 O presente capitulo objetiva desenvolver um aporte teórico que permite dar 

amparo aos questionamentos elaborados com intento de esclarecer alguma 

dubiedade. Os itens abordados e devidamente referenciados são: Estratégia: 

características estratégicas; Planejamento Estratégico: Análise e Diagnóstico, Planos 

Objetivos e Metas; Implementação de um Planejamento Estratégico. 

A atividade militar ao longo do tempo se modificou no sentido de melhor atender 

a nação de origem da mesma, sendo uma atividade de suma importância para 

soberania, segurança, e, portanto, esta é vital para o sucesso de um país. Ora se 

estratégia é boa para a ciência militar no sentido de se preparar para cenários, 

inimigos e situações adversas, na administração de empresas a referida se mostra 

tão útil para o sucesso das organizações na realização de suas atividades como foi 

desde os primórdios da palavra “estratégia”. 

 

2.1 ESTRATÉGIA 

 Tzu (2002) já trata no contexto das suas necessidades, o conceito de 

estratégia. Para o autor o caminho à obtenção do êxito, se estabelece, como 

processos a serem executados, condições atendidas; ou seja, ali nos primórdios da 

ciência militar fora pensado a frente. Desde então tem servido com base para 

reflexões acerca de como alcançar os objetivos estabelecidos. 

 A definição de Certo e Peter (1993) sobre estratégia considera a mesma como 

um “curso de ação” com intento de levar uma organização ao êxito de seus objetivos, 

colocando assim o reconhecimento de seu estado, seu meio ambiente (concorrência 

e consumidores) como uma primeira etapa, para posteriormente traçar o curso de 

ação com maior eficiência. 

 Definir estratégia no âmbito acadêmico é algo comum aos que produzem 

conhecimento. Para Mintzberg et. al (2010), não é tão simples dizer que estratégia 

consiste em manobras ou ainda utilização de meios para alcançar determinado objeto 

de desejo, por se tratar de condições ditas, mas não necessariamente compreendidas 

e realizadas. Uma definição mal acertada do termo pode afetar a capacidade de 
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produzir o devido delineamento das opções mais acertadas tendo em vista o objetivo 

pretendido da organização.  

Born (2015), afirma que no pós-guerra (Segunda Guerra Mundial), ficou 

evidente como o ambiente externo influenciava na administração das organizações: a 

produtividade deixa de ser o único fator atrelado ao sucesso das organizações, o que 

corrobora com Ansoff (1991), que estudou como poderiam se produzir possíveis 

melhoria na concepção de estratégias observando a melhoria dos processos 

utilizados para o planejamento. 

Porter (1990), relata a importância de identificar uma cadeia de valores na 

organização, tendo em vista que qualquer atividade da empresa representa alguma 

forma de custo, mas também tem o potencial de conferir vantagem por meio da 

diferenciação. Sendo assim, é dito que a classificação das atividades da empresa e 

análise das mesmas é o princípio da identificação de potenciais fatores de distinção, 

sendo essa uma estratégia de diferenciação. 

Na perspectiva de Ansoff (1993), o autor traz o conceito de que estratégia é em 

si um agrupamento de regras da tomada de decisão para orientar e dirigir o proceder 

de uma organização. E ainda faz distinção entre três tipos de regras: 

1 Padrões: pelos quais o desempenho presente e futuro da empresa é 
medido. Em termos qualitativos esses padrões são chamados de objetivos, e 
seu aspecto quantitativo são chamados de metas. 2 Regras para o 
estabelecimento das relações e dos processos internos na  organização; isto 
é frequentemente chamado de conceito organizacional. 3 As regras pelas 
quais a empresa conduzirá suas atividades do dia-a-dia, chamadas de 
“políticas operacionais” (ANSOFF, 1993, p. 70). 

O autor demonstra a preocupação, com definições de condutas, estas sendo 

bem discernidas, ou seja: identificadas, compreendidas, com valor de ação. Permitem 

um maior entendimento de suas razões. Logo às razões de executar-se tais 

procedimentos. 

 

2.1.1 Características estratégicas  

 Segundo Ansoff (1993), estratégia é um conceito abstrato e possui 

características peculiares identificadas no Quadro 2, Características de uma 

Estratégia, a seguir: 
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Quadro 2- Características de uma estratégia segundo Ansoff 

CARACTERÍSTICAS DESCRIÇÃO 

FUNÇÃO 

Formulação de estratégia: não resulta em nenhuma 

ação direta. Antes, estabelece as direções gerais nas 

quais o posicionamento da organização tende a crescer 

e se desenvolver. 

APLICAÇÃO 

O ofício da estratégia, é antes de tudo, enfocar a 

atenção em áreas por ela precisadas e, em segundo 

momento, assinalar e suprimir possibilidades que não 

ofereçam compatibilidade com a mesma. 

VÍCIOS 

A estratégia torna-se inoportuna sempre que a 

performance histórica de uma empresa a leve onde 

quer ir. Ou seja, quando o processo de pesquisa já está 

direcionado para às áreas preferidas. 

INFORMAÇÃO 

Não é possível listar todas as possibilidades de 

programas que findarão sendo evidenciados. Á vista 

disso, a formulação de estratégias deve basear-se em 

informações muito agregadas, inacabadas e 

inconsistente a respeito das classes de alternativas. 

COMUNICAÇÃO 

Quando a busca, indica opções especificas, os dados 

mais precisos e menos agregados, que se tornam 

disponíveis, podem levar a um questionamento da 

prudência da escolha original da estratégia. Portanto, o 

uso bem-sucedido da estratégia exige feedback 

estratégico. 

ESTRATÉGIA E 

OBJETIVOS 

A estratégia em si, e os objetivos são utilizados para 

selecionar projetos, eles afiguram-se semelhantes, no 

entanto, são diferentes. Os objetivos representam os 

fins que a empresa pretende alcançar, enquanto a 

estratégia representa os meios para se atingir esses 

fins. Os objetivos são regras de decisão de nível mais 

alto. Uma estratégia válida dentro de um conjunto de 



21 
 

objetivos pode perder sua validade quando os objetivos 

da organização são modificados. 

PERSPECTIVA 

A estratégia e os objetivos são intercambiáveis: tanto 

em momentos distintos quanto em níveis diferentes da 

organização. Assim alguns atributos de desempenho 

(como a participação no mercado) podem ser um 

objetivo da empresa num momento e ser sua estratégia 

em outro.  

Fonte: Adaptado pelo autor de Ansoff (1993). 

 O autor, trabalha aspectos que podem contribuir para a compreensão da 

estratégia, dentro do contexto da administração, permitindo assim que seja melhor 

absorvido e entendido o potencial de promover ações, que reflitam de forma a entregar 

um maior domínio da empresa, bem como dos fatores externos. 

 

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

Uma definição dada por Oliveira (2007), traz o Planejamento Estratégico (P.E.) 

com a seguinte definição: 

O desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas, as 
quais propiciam uma situação viável de avaliar as implicações futuras de 
decisões presentes em função dos objetivos empresariais que facilitarão a 
tomada de decisão no futuro, de modo mais rápido, coerente, eficiente e 
eficaz. Dentro deste raciocínio, pode-se afirmar que o exercício sistemático 
do planejamento tende a reduzir a incerteza envolvida no processo decisório 
e, consequentemente, provocar o aumento da probabilidade de alcance dos 
objetivos, desafios e metas estabelecidos para a empresa (OLIVEIRA, 2007, 
p. 5). 

Mintzberg et al. (2010) traz a ideia de que estratégia não tem como ser definida 

de forma simples e curta, então apresenta o que ele chama de “os cinco P’s da 

estratégia” (Planos de Alta Gerência, Planos e Padrões, Deliberada e Emergente, 

Posição e Perspectiva, Estratégia é Um Truque). Destes P’s o tratado por ele como 

planos e padrões, melhor se alinha com as ideias deste trabalho sendo que ele afirma, 

que plano equivale ao pretendido/objetivo e padrão coerência ao longo do tempo, ou 

seja, o realizado. Sendo um dos objetivos deste, encontrar as possíveis lacunas ou 

gap’s existentes entre o planejamento estratégico da empresa e o de fato realizado a 

definição supracitada apresenta a razão do pensamento sobre esta questão. Uma 
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forma de ver o planejamento estratégico, é o usado por Born (2015), que diz ser a 

utilização da energia com o intuito de produzir decisões essenciais que por sua vez 

guiam para o que a organização é, suas motivações e suas ações.  

De acordo com Tavares (2005), planejamento consiste em conjunto 

previamente ordenado de ações com o fim de alcançar determinados 

posicionamentos no futuro. Elenca que deve compreender desde o envolvimento dos 

funcionários, disposição de recursos, procedimentos, ao estabelecimento de 

mecanismos de controle e avaliação. É o processo de transformar conhecimento em 

atividades com finalidades especificas e ordenadas, com base nas estimativas dos 

possíveis cenários futuros. 

Planejamento dentro da administração é o processo racional, sistemático de 

tomar vereditos sobre metas e atividades que indivíduos ou seus grupos, unidades de 

trabalho ou uma organização buscarão no futuro Bateman et. al (2006). O autor ainda 

afirma que o planejamento não é uma reação informal ou acidental a uma crise; mas 

sim o esforço intencional que é direcionado e controlado por gerentes que por muitas 

vezes se vale do conhecimento e da experiência de funcionários em toda a 

organização. O planejamento ainda fornece a indivíduos e unidades de trabalho uma 

planta clara a ser seguida em suas atividades futuras; ao mesmo tempo, esse mapa 

pode permitir circunstancias individuais e mudanças nas condições. 

Obter sucesso como empresa, é de forma genérica uma das motivações para 

mudanças. Ansoff (1993), expõe que uma presunção de sucesso de cunho estratégico 

é que a potencialidade de desenvoltura de uma organização é maximizada quando 

atende a três premissas: 1 a hostilidade do proceder estratégico da instituição equivale 

à turbulência do ambiente; 2 a amplitude de resposta da potencialidade da 

organização corresponde à agressividade de sua estratégia; 3 os elementos que vêm 

a compor as capacidades da organização colaboram e apoiam-se mutuamente. Ainda 

diz que a “turbulência ambiental” se dá por meio do incremento da variabilidade e 

previsibilidade do ambiente no qual o objeto de observação está inserido, pode-se 

observar o Quadro 3, “Turbulência Ambiental”: 
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Quadro 3- Componentes da” Turbulência Ambiental” 

 

VARIABILIDADE 

 

Complexidade do ambiente da empresa 

Novidade correspondente aos desafios sucessivos 

enfrentados pela organização no seu universo. 

PREVISIBILIDADE 

Rapidez na mudança, relação entre evolução dos desafios e 

tempo de resposta da instituição. 

Variabilidade do futuro, ensejo e adequação inerentes a 

informação em respeito ao futuro. 

Fonte: Adaptado pelo autor de Ansoff (1993). 

O intuito principal de um planejamento estratégico é fornecer condições para as 

organizações se encontrarem em vantagem no seu ambiente. Porém Porter (1990), 

coloca que, por vezes, a ferramenta que deveria fornecer uma vantagem competitiva 

não passa de uma mera relação de atividades sem a devida articulação entre si, 

permitindo assim que este trabalhe contra os interesses da empresa. Fica assim a 

importância da consistência na concepção de um plano de longo prazo com cunho 

estratégico, em suas áreas funcionais. 

A incessante busca pela melhoria do desempenho das organizações trazem ao 

pensamento, se as abordagens escolhidas para cada atividade das mesmas são 

coerentes com o pretendido. A isto Mintzberg et. al (2010), chamou de exigência do 

mundo real, que se dá em pensar à frente e ser capaz de adaptar-se de alguma forma 

durante o trajeto. Ele tratou como emergente a sequência de ações não previstas 

anteriormente, que não necessariamente seja ruim, uma vez que a capacidade de 

compreender e atender a dinâmica da demanda interna e externa é crucial para ser 

competitivo, ficando aberta a possibilidade de um plano que seja deliberado, mas que 

compreenda o imperativo de estratégias flexíveis durante a execução do plano maior. 

Na academia, a disciplina de administração estratégia é ministrada, segundo 

Mintzberg et. al (2010), de modo a enfatizar os aspectos racional e prescritivo do 

processo, que se enquadra dentro das escolas do design, planejamento e 

posicionamento. O desenvolvimento da atual concepção de estratégia dentro das 

organizações e na academia, segundo autor, deixa de contemplar outras 

possibilidades de incremento no planejamento das rotinas, e acaba por criar ainda, a 
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sensação de que a “estratégia” apenas vem de cima, de uma única pessoa ou 

pequeno grupo, quando esta deveria ser sentida e compreendida por todos os 

stakeholders. 

No discorrer sobre a evolução do Planejamento Estratégico Born (2015), afirma 

que em meados dos anos 1960, as, então Escolas de Administração, davam ênfase 

nos estudos das associações das forças e fraquezas das instituições e suas 

capacidades de tirar proveito de oportunidades e ameaças considerando o mercado. 

A concepção de Planejamento Estratégico, por Oliveira (2007), é o 

estabelecimento de um grupo de deliberações que devem ser assumidas pelo escopo 

executivo da organização, para condições em que situações futuras venham a diferir 

das passadas e que possua recursos e condição de agir de acordo com variáveis e 

fatores, tendo ainda tenha capacidade de influencia-los. É também uma atividade 

mental constante que vem a ser praticado pela empresa sem necessariamente desejo 

de seus executivos.   

A “Escola do Design”, essa escola sugere modelo de elaboração de estratégia 

que procura alcançar uma combinação entre as capacidades internas, consideradas 

as forças e as fraquezas da organização, e as possibilidades externas, revelando 

ameaças e oportunidades no ambiente (MINTZBERG e.t al , 2010). O autor, ainda 

aponta como sendo a mais influente na concepção do próprio conceito de estratégia 

e à aplicação mais recorrente seja por mestres ou estrategistas diversos, é 

rapidamente associada a matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats/Pontos fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças). 

Oliveira (2007), divide o planejamento estratégico em três partes: níveis 

estratégico, tático e operacional; permanecendo o estratégico preocupado com 

estabelecer a direção a ser seguida pela organização de forma geral, o tático se 

dedica a aplicar melhorias numa área especifica da empresa, assim compete ao 

operacional toda a formalização, por meio de documentação, e os métodos utilizados 

os resultados específicos pretendidos. 
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2.2.1 Análise e diagnóstico 

 O estudo das condições do alvo da análise permite uma consciência ampliada 

dos desafios e reais necessidades. De acordo com Bateman et. al. (2006), o princípio 

da atividade de planejamento se dá por meio da análise de contexto, ou seja, o estudo 

e o levantamento de informações que venham a ser importantes, para assim tomar 

conhecimento de dados passados, atuais condições e tenta prever conjunturas 

futuras. Identifica possíveis forças internas, as relações e poder do ambiente externo 

na organização; para assim obter um diagnóstico e identificação de hipóteses e 

problemas de planejamento. 

 Para ciência do quadro presente de uma empresa Tavares (2005), estabelece 

que, seja executada identificação, classificação e análise dos fatores e variáveis, que 

de algum modo sejam capazes de interferir positiva ou negativamente no desempenho 

da organização. O mesmo relata e faz entender que a matriz SWOT é uma ferramenta 

útil para estabelecer o princípio do estudo das condições da empresa. 

 

2.2.2 Planos, objetivos e metas 

 Com conhecimento do diagnóstico institucional, a atividade de elaboração do 

planejamento deve ser capaz de criar metas alternativas que possam ser buscadas 

no futuro e planos alternativos que possam ser utilizados para atingir essas metas 

Bateman et. al (2006). Ainda coloca que é o momento de evidenciar a criatividade e 

engenhosidade, encorajar os colaboradores a tomarem uma postura frente ás suas 

atividades laborais que lhes permita uma consciência maior sobre as mesmas. 

 O processo de administração estratégica para Certo e Peter (1993), começa 

com uma análise do ambiente organizacional, para reconhecer possíveis riscos e 

oportunidades no presente e futuro da organização. O autor trata tanto do aspecto 

externo como interno, ambos valiosos para a compreensão do quadro da instituição, 

entende que há relevância no poder de influencias dos fatores internos e externos na 

capacidade de alcançar os objetivos. 

 Para que haja maior compreensão, Bateman et. al. (2006) traz a ideia de que 

objetivos se assemelham ao alvo da empresa, ou seja, o pretendido a ser alcançado. 
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Ainda coloca que metas devem ser desafiantes, especificas e realistas, devem 

também ser quantificadas e estabelecido um espaço de tempo para elas. Também 

ressalta que devem ser palatáveis aos colaboradores para que tomem ciência de que 

é possível e alcançável superá-las. 

 

2.3 IMPLEMENTAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

  Born (2015) coloca que é importante o caráter formal dos conceitos que irão 

ser utilizados durante o processo de planejamento, levando a equipe participante ao 

conhecimento dos mesmos para que assim haja à multiplicação de informações. Outro 

ponto de igual importância levantado pelo mesmo diz respeito a definição do objetivo 

principal, este deve ficar claro para todo e qualquer envolvido. O objetivo deve estar 

em consonância com os conceitos e a razão para a composição, servindo de bussola 

orientando as decisões e ideias acerca da elaboração do P.E. 

 Ainda sobre os esforços para a construção de um bom plano Born (2015), 

afirma que é requerida uma metodologia que seja capaz de determinar as etapas ou 

fases de forma clara permitindo uma clara visão a todos, do projeto. Diz ainda que o 

anteriormente citado somado a uma equipe bem composta de forma a ter indivíduos 

com competências diversas (multidisciplinar) trazendo assim flexibilidade, podendo 

reavaliar resultados e objetivos  

 Segundo Oliveira (2007), o planejamento tem em meio às suas necessidades 

a de se tenha um processo continuo de decisões, ou seja, antes, durante e posterior 

a incubação e implementação do mesmo na organização alvo. Fica evidente a 

atenção constante a uma avaliação do elaborado e implementado, sendo uma 

condicionante para o sucesso. 

Tendo em vista a multidisciplinaridade sugerida antes, Born (2015), coloca a 

importância das divisões de tarefas considerando os diversos membros da equipe, 

ainda ressalta seriedade com se deve capacitar os mesmos acerca das atividades, 

serviços, produtos e os próprios resultados esperados ou mesmo divergente, a cada 

fase. Entende-se então que sempre que possível sanar qualquer possibilidade de 

dúvida sobre motivações, técnicas para o desenvolvimento das atividades. 
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Isso corrobora com o explicitado no pensamento de Hamel e Prahalad (1995), 

que observa se os colaboradores de menor escalão seriam capazes de dizer “onde a 

empresa quer chegar”, e que seriam em sua maioria respostas vagas oriundas de 

pouco conhecimento sobre as reais intenções da organização. Ficando assim 

limitados a obedecer determinados comandos, sem energia, para o que ele chama de 

“passo a mais”. Tudo gerado por não saber onde se pretende chegar.  

Certo Peter (1993) coloca que o estabelecimento de uma diretriz em nível 

organizacional, é de suma importância pois definindo uma missão será possível o 

estabelecimento de metas. Afirma que estabelecendo uma direção na qual se deseja 

ir após cuidadosa análise, deve-se estabelecer de forma clara a direção e onde se 

quer ir e só assim é possível o desenrolar estratégico. O autor expõe, que é uma 

etapa, que não é possível o prosseguimento no sentido de desenvolver uma estratégia 

sem este ponto estar claro e definido. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA  

De acordo com Gil (2010), os procedimentos metodológicos referem-se ao tipo 

de pesquisa aplicada, e ao plano utilizado para a coleta de dados, bem como sua 

análise e posterior interpretação, dando suporte assim para uma elaboração coerente 

do relatório.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Neste tópico são apresentados todos os aspectos metodológicos e 

delineamentos de pesquisa que moldaram este estudo, tratando de caracterizar desde 

à natureza do mesmo como as ferramentas que foram utilizadas para progredir com 

a execução do presente. 

 

3.1.1 Quanto a natureza 

A presente pesquisa se caracteriza como sendo básica, de acordo com o 

mencionado por Prodanov e Freitas (2013), que aponta como básica a investigação 

que objetiva gerar novos conhecimentos, proveitosos para o desenvolvimento da 

ciência sem aplicação prática prevista. 

Sendo assim o presente estudo buscou inferir conhecimentos oriundos da 

academia sobre os fatos de um objeto especifico, produzindo novo conhecimento 

acerca do mesmo, de forma a possibilitar uma nova perspectiva e maior compreensão 

do que se passa, sem a urgente necessidade de uso das informações produzidas. 

 

3.1.2 Quanto a abordagem 

No aspecto da abordagem este estudo se caracteriza como qualitativo, de acordo 

com Prodanov e Freitas (2013): 

Na abordagem qualitativa, a pesquisa tem o ambiente como fonte direta dos 
dados. O pesquisador mantém contato direto com o ambiente e o objeto de 
estudo em questão, necessitando de um trabalho mais intensivo de campo. 
Nesse caso, as questões são estudadas no ambiente em que elas se 
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apresentam sem qualquer manipulação intencional do pesquisador. A 
utilização desse tipo de abordagem difere da abordagem quantitativa pelo 
fato de não utilizar dados estatísticos como o centro do processo de análise 
de um problema, não tendo, portanto, a prioridade de numerar ou medir 
unidades (PRODANOV E FREITAS, 2013, p. 70). 

 Em consideração ao exposto pelo autor, e o desenvolvimento deste trabalho, e 

seus resultados, apresentam semelhanças, pois o ambiente no qual a pesquisa se 

desenvolveu foi a fonte direta dos dados, não apresenta relações estatísticas como 

forma de análise, logo não possui o intento de medir por meio numérico quaisquer 

resultados. 

 

3.1.3 Quanto aos objetivos 

Conforme seus objetivos está pesquisa se caracteriza como de uma investigação 

descritiva. Conforme Prodanov e Freitas (2013), é uma pesquisa descritiva aquela em 

que o pesquisador apenas registra e descreve os fatos observados sem interferir 

neles. Visa retratar as características de determinada população ou fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas 

de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma 

de Levantamento.  

 

3.1.4 Quanto aos procedimentos 

Em um primeiro momento foi trabalhado nos moldes de uma pesquisa bibliográfica, 

no sentido de construir uma base teórica que serviu de suporte aos questionamentos 

e desafios oriundos da pesquisa, com vistas a enriquecer a capacidade de fomentar 

questões que busquem esclarecer os pontos levantados nos objetivos geral e 

específicos. 

Para um segundo momento, se desenvolveu sob a ótica de um estudo de caso, 

uma vez que este, consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente 

impossível mediante outros delineamentos (GIL, 2002). Esta abordagem permitiu uma 

maior compreensão do que de fato ocorre in loco de estudo, tendo em vista o esperado 

pela organização.  
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Segundo Prodanov e Freitas (2013), o estudo de caso consiste no ato de coletar 

e analisar informações de um dado indivíduo, uma família, um grupo ou uma 

comunidade, ou seja, o maior número de informações acerca do estudado de forma 

aprofundada, de acordo com o assunto da pesquisa. 

O autor ainda descreve que pode ser enquadrado como estudos de caso: 

experimento psicológico, levantamento empresarial, análise econômica. Para esses 

casos mencionados, e outros similares, podemos inferir que esses se coadunariam 

mais especificamente como pesquisa indutiva pois o estudo de caso único é utilizado 

como introdução a um estudo mais apurado. O estudo de caso pode ser utilizado tanto 

em pesquisas exploratórias quanto em descritivas e explicativas Prodanov e Freitas 

(2013), afirma que o mesmo é uma estratégia de pesquisa abrangente. 

A seguir o Quadro 4: Classificação da Pesquisa, sintetiza de maneira prática os 

itens de classificação: 

Quadro 4 - Classificação da Pesquisa. 

Critérios Descrição 

 

NATUREZA 

Básica: pois visa gerar novos conhecimentos, sem aplicação 

prática imediata. 

 

ABORDAGEM 

Qualitativa: pois o ambiente no qual a pesquisa se 

desenvolveu foi a fonte direta dos dados, não apresenta 

relações estatísticas como forma de análise, logo não possui 

o intento de medir por meio numérico quaisquer resultados. 

 

 

OBJETIVO 

Descritiva: aquela em que o pesquisador apenas registra e 

descreve os fatos observados sem interferir neles. Visa 

descrever às características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. 

 

PROCEDIMENTO 

1 Bibliográfico: Se fez necessária para aporte teórico para a 

interpretação e conclusões dos dados encontrados. 

2 Estudo de caso: se mostra eficaz no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita 

seu amplo e detalhado conhecimento 

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013). 
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3.2 AMOSTRA DA POPULAÇÃO 

A amostra escolhida para a pesquisa foi de dois indivíduos: o primeiro é sócio e 

presidente, o segundo é sócio e diretor. Estes, tiveram condições de prestar e permitir 

acesso as informações que se fizeram necessárias para às necessidades que o 

estudo solicitou. O que Prodanov e Freitas (2013), chamaram de amostra intencional 

ou de seleção racional. Constitui-se de uma amostragem não probabilística e consiste 

em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações 

disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população. 

Conforme exposto no capítulo 4, o grupo não compreende. Um número de 

funcionários de nível operacional que justificasse a aplicação de questionário. 

Optando-se unicamente pela modalidade de coleta de dados listada no subitem 3.4. 

 

3.3 LÓCUS DA PESQUISA 

A pesquisa se desenvolveu em um grupo empresarial composto por 4 empresas: 

duas sendo ramo imobiliário: uma administradora de imóveis e uma empresa de 

vendas de imóveis; e duas com maior semelhança com o ramo financeiro: uma 

corretora de seguros e a outra venda de consórcios.  

Situada no município de Porto Velho, Rondônia. Trata-se de um grupo 

empresarial que originou-se de uma empresa de vendas de imóveis já estabelecida e 

consolidada. A segunda empresa do grupo é uma administradora de imóveis. No ano 

de 2017 fundou uma empresa de consórcios e uma corretora de seguros. Por 

questões éticas, as empresas serão tratadas, no presente estudo como: 

 Administradora de Imóveis; 

 Vendas de Imóveis; 

 Corretora de Seguros; 

 Consórcios. 
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3.4 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

A princípio, a pesquisa foi realizada no contexto de uma pesquisa bibliográfica, 

pois a investigação e posterior elaboração de ferramentas de coleta de dados, análise 

de resultados e parecer sobre os dados compilados e analisados carecem de 

pressupostos teóricos fortes e sólidos, por tanto a etapa de levantamento teórico 

buscou às contribuições mais importantes de autores relevantes sobre assunto 

abordado, afim de trazer maior coesão e sustentar todas as etapas 

As ferramentas para a coleta dos dados do objeto estudo desenvolveu-se por meio 

de duas entrevistas: a primeira guiada com roteiro de perguntas semiestruturado, a 

segunda foi livre. Isto é o que Prodanov e Freitas (2013), chamaram de “observação 

direta intensiva”. 

 Entrevista é a obtenção informações de um entrevistado sobre determinado 

assunto ou problema. No presente trabalho ocorreu de forma semiestruturada e livre. 

Por permitir maior liberdade no desenvolver da entrevista, visando atender os 

objetivos do trabalho, foi estabelecido um roteiro flexível. 

As ferramentas utilizadas para a transcrição dos áudios, de ambas as entrevistas, 

foram, o software editor de texto Microsoft Word, em paralelo com o reprodutor de 

áudio Media Player. O roteiro de perguntas, e ambas as transcrições se encontram 

em apêndice A, B e C, respectivamente. 
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4 RESULTADOS 

Nesta seção estão apresentados os resultados obtidos nas entrevistas e nas 

observações in loco, conforme metodologia apresentada anteriormente. É importante 

fazer saber, que os resultados obtidos são oriundos de entrevista direta, portanto as 

respostas encontradas, não necessariamente constituem-se de réplica direta e 

concisa, sendo acompanhadas em sua maior parte por explicações por parte do 

respondente 

 

4.1 QUANTO A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

O comando superior do grupo se realiza em uma Coordenação Estratégica, que 

consiste em: presidência e duas diretorias: uma diretoria responsável pelas atividades 

de administrativas, e para maior facilidade será tratada como “Diretoria 

Administrativa”, compreendendo as atividades: financeiras, recursos humanos, 

contábil (consultoria contratada), jurídica (consultoria contratada) e marketing, a outra 

diretoria consiste na administração e construção de relações dentro do grupo, e para 

com os seus parceiros e clientes, que será tratada neste trabalho como “Diretoria de 

Relações”. 

O Entrevistado 1 descreve brevemente a composição do conjunto que contribui 

com a constituição do planejamento, é notada a proximidade dos gestores com a 

Coordenação Estratégica, implicando na participação ativa dos mesmos, a descrição 

conforme o conversado:  

Nós temos três sócios diretores que definem as estratégias macro, em 
consonância com os outros três sócios gestores também, são seis sócios só 
que três são diretores e três são gestores, então toda a estratégia ela é 
compartilhada até para que a gente possa ter a contribuição, da visão de cada 
um dos sócios que colaboram pra manutenção, sem contar com os “gestores” 
das operações[...]a distância entre staff estratégico, sócios diretores e 
gestores e demais gestores, devem ser encurtadas, pois a estratégia vêm e 
tem que ser implantada[...]há necessidade de respostas rápidas  
(ENTREVISTADO 1). 

 Para efeitos de análise e composição de estruturas, foram consideradas 

apenas as funções (cargos), que existem no Grupo, sem a identificação dos sócios 

dentro do organograma. Conforme é exposto nos subitens que segue. 
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4.1.1 Coordenação estratégica 

Sob a tutela da Diretoria Administrativa, existem duas gerências: uma financeira 

e uma de marketing. Sob as ordens da Gerência Financeira está, um auxiliar 

administrativo. Conforme apresentado na Figura 1: Coordenação Estratégica. 

Figura 1 - Coordenação Estratégica 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 Como observado na Figura 1, o corpo de gestão estratégica, se apresenta 

estruturada com o corpo diretor, e equipe de suporte as atividades competentes a 

mesma. O gerente financeiro goza de um auxiliar, sob seu comando, em função do 

volume de ações pertinentes ao bom andamento deste setor. A Gerência de 

marketing, atua sozinha em função de suas atribuições, contratando conforme 

necessidade, mão de obra especifica, sob regime de prestação de serviços. 

Sob a égide do diretor administrativo, se encontra a manutenção de contratos 

das consultorias: jurídica e contábil. O funcionamento destas são uma forma de 

terceirização, e figuram na estrutura do organograma para compreensão da ligação 

entre grupo e agentes externos, uma vez que ambas prestam serviços as quatro 

empresas, diretamente, ou por meio da Diretoria Administrativa. 
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4.1.2 Administradora de imóveis 

Quando se fala grupo, está referindo-se, a existência de quatro empresas, que 

respondem a uma mesma Coordenação Estratégica, que possuem atividades 

próprias, com personalidades jurídicas distintas. São elas: Administradora de Imóveis, 

Vendas de Imóveis, Corretora de Seguros e Consórcios. 

Para maior entendimento e compreensão de como se configura a estruturação 

diretoria e empresas, serão apresentados organogramas individuais, referentes a 

cada uma das empresas, um organograma geral: englobando Coordenação 

Estratégica, e as respectivas organizações. 

 A administradora de imóveis, fica entendida com duas áreas: Administrativa e 

Comercial. A primeira sob o comando de uma Gerência Administrativa, que coordena 

três Gerências: Contratos (novos contratos), Renovação/Destrato (renovar contratos 

ou encerrar) e Vistorias. Este último organiza e dirige uma equipe de vistoriadores 

(profissionais liberais), que não possuem vínculo empregatício com a empresa. A 

Gerência Comercial, tem sob sua tutela uma equipe de corretores (profissionais 

liberais), que por sua vez, também podem atender o setor de vistorias sem problemas, 

recebendo conforme produção para cada setor, como observa-se na Figura 2: 

Administradora de Imóveis. 
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Figura 2 - Administradora de Imóveis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

Como foi dito anteriormente, os profissionais liberais não possuem vínculo 

empregatício com as empresas, estes sendo prestadores de serviço (contratados por 

serviço). É previsto no planejamento, a oferta de condições favoráveis, que cativem a 

exclusividade da prestação do serviço, no entanto, esta condição não pode ser 

imposta. Estes prestadores de serviço tomam conhecimento do P.E. conforme 

estabelecido no mesmo, somente do que é tido como de sua competência, para a 

execução de suas atividades de acordo com as premissas que o grupo preza. 

Conforme o exposto pelo Entrevistado 2:  

Na parte de vendas todos os funcionários são profissionais liberais, o 

corretor é uma profissão, como o advogado, como o médico, ele tem o CRECI 

(Conselho Regional de Corretores de Imóveis), e o CRECI lhe dá autonomia 

pra trabalhar com quem ele quiser, inclusive pra mim. Então, inclusive pra 

mim, o que a gente preza, é que o corretor que estiver conosco, tem uma 

certa exclusividade, mas com base em que? Com base na estrutura que eu 

ofereço pra ele. Essa estrutura que eu ofereço pra ele, faz com que ele se 

sinta cômodo de permanecer só comigo, mas isso não dá, vamos dizer assim, 



37 
 

a obrigação em momento algum, de amanhã ou depois ele olhar pra mim, e 

dizer[...] foi muito bom trabalhar com você, mas o fulano de tal tá me 

oferecendo mais pra eu ir trabalhar com ele. [...] e aí vamos entender o 

profissional liberal, todos os corretores imobiliários. Eu também tenho um 

advogado que é um prestador de serviço, que ele não é um funcionário, como 

ele está hoje amanhã ele pode não estar. O escritório de contabilidade, ele 

também é um prestador de serviço, todos aqueles que são contratados, que 

não fazem parte da empresa, eles não vão ter a mesma profundidade, 

detalhamento do nosso Planejamento Estratégico, como uma opção nossa 

de manter uma certa proteção (ENTREVISTADO 2). 

 Aqui são apontadas, motivações e seus reflexos na composição da estrutura 

encontrada. Porém, somente o aspecto de como se distribui as funções e sistema 

hierárquico, o trato das motivações estratégicas para as limitações criadas, são 

expostas no item “4.3 NÍVEIS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO”. 

 

4.1.3 Vendas de imóveis 

 A empresa de Vendas de Imóveis apresenta uma estrutura hierárquica menor 

que a da administradora, em função da totalidade de atividades desenvolvidas pela 

mesma, apresenta dois gestores, um da área comercial com corretores (profissionais 

liberais) subordinados ao mesmo, e outro gerente administrativo, este não possui 

auxiliares ou subordinados pois o volume de rotinas não justifica contratação, a 

estrutura é melhor compreendida na Figura 3, Vendas de Imóveis: 
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Figura 3 - Vendas de Imóveis 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 

É notada uma estrutura pequena, contando apenas com dois funcionários, que 

possuem vínculo direto com a empresa, estes por sua vez ocupam cargo de gerência, 

logo é uma empresa de pouca profundidade organizacional. 

 

4.1.4 Corretora de seguros 

A Corretora de Seguros apresenta uma composição ainda mais simples, no 

aspecto de sua distribuição de ocupações. Possui apenas um gerente comercial que 

lidera uma equipe de corretores (profissionais liberais). Todas as atividades 

administrativas estão alocadas na Coordenação Estratégica, na Diretoria 

Administrativa, devido ao baixo volume de atividades e negócios, a mesma foi aberta 

e posta em operação no exercício do ano de 2017, a representação gráfica é 

observada na Figura 4: Corretora de Seguros. 
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Figura 4 - Corretora de Seguros

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 Essa composição, somente se mostra viável se considerado, que a empresa 

opera no mesmo prédio em que se encontram as outras 3 empresas, mais a 

Coordenação Estratégica.  

 

4.1.5 Consórcios 

A empresa de vendas de consórcios opera com uma estrutura semelhante a 

Corretora de Seguros, apresentando uma Gerência Comercial com profissionais 

liberais sob sua tutela, e todas as atividades administrativas alocadas junto a 

Coordenação Estratégica, na Diretoria Administrativa, em detrimento do volume de 

operações ainda não ser representativo de forma a justificar auxiliares ou novo gestor 

à área, uma ilustração para maior identificação está na Figura 5, Consórcios: 
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Figura 5 - Consórcios 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

A semelhança encontrada nas empresas estreantes no exercício de 2017, 

quanto a sua estrutura, é justificada segundo o Entrevistado 2, por observar os custos. 

Como não representava relevância para o estudo, não foram aprofundados os 

questionamentos sobre composição dos custos, e metodologia de análise, uma vez 

que o foco deste, comtempla as “práticas gerenciais”. Sendo considerado relevante o 

uso de ferramentas no contexto das condutas dos gestores, diretores e presidente. 

Como observa-se no subitem “4.8 FERRAMENTAS”. 

 

4.1.6 Grupo 

Em pesquisa de campo, foi explicado por ambos os entrevistados, que o 

surgimento dessas empresas, no que toca a abertura de suas operações iniciou-se 

no ano de 2017, após estudos, análise e parcerias, suas estruturas são pequenas 

devido a inexistência da necessidade de maior aporte, com o desenvolver das 

atividades, consolidação no mercado, ampliação das operações e carteira de clientes, 

será revista a estrutura e as necessidades das empresas. Revisão já prevista, para 

todas que compõe o grupo, no Planejamento Estratégico. 

Agora é exposto o panorama geral do grupo: tendo no topo a Coordenação 

Estratégica, e suas estruturas. Seguido das quatro empresas: Administradora de 

Imóveis, Vendas de Imóveis, Corretora de Seguros e Consórcios. Vale lembrar, que 
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não foi identificada, a presença de uma gerência responsável, por cada unidade 

(empresa). Sendo assim, é apresentado o organograma geral do grupo, conforme 

Figura 6, Organograma do Grupo: 

Figura 6 -  Organograma do Grupo

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 
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 Na Figura 6 está representado o Grupo em sua forma atual. Estruturalmente o 

grupo não possui um grande “esqueleto”, todavia a figura buscou apresentar: o corpo 

diretor e suas estruturas de auxilio, cada empresa com sua microestrutura, e relação 

de subordinação entre funcionários contratados (Administradora) e prestadores de 

serviço, na forma dos profissionais liberais. Tal representação se mostrou válida, 

mediante o estudo, por apresentar de forma geral, todo o caminho que o Planejamento 

Estratégico percorre. Uma vez que, mesmo sem possuir vínculo empregatício, 

corretores e vistoriadores estão em contato direto com os clientes, sendo a porta de 

entrada aos mesmos para o grupo. 

É possível identificar que não há um quadro de funcionários de função 

operacional propriamente dito, não estando em função de gerencia apenas o auxiliar 

da Gerência Financeira. Os profissionais liberais, que não compõe quadro de 

colaboradores, estes figuram neste esquema, para ilustração, sendo a sua presença 

pertinente por ser de interesse da pesquisa, uma vez que atuam sobre comando de 

gerentes, e as práticas destes serem alvo do estudo. 

 O Planejamento Estratégico, configura como peça fundamental na gestão 

estratégica, e para exercer uma gerencia eficiente, se faz necessária a divulgação do 

plano ou de partes do mesmo, pois a motivação, a consciência de sua função, gerar 

responsabilidades, são objetivos de fazer seus colaboradores tomarem 

conhecimento, das previsões ali estabelecidas. 

Observando a Figura 6, é possível verificar uma estrutura hierárquica curta e 

de pouca profundidade, que aliada ao uso intenso de reuniões, deve tornar fácil e 

pratica a comunicação e passagem de informações oriundas do P.E., contudo a 

presença do uso intenso de profissionais liberais limita essa praticidade, tendo de 

existir níveis de restrições de informações, conforme fala do Entrevistado 2: 

Aqueles que não fazem parte, você divulga o superficial, de tal forma, que ele 

possa cumprir bem a função dentro das minhas premissas, dentro da minha 

missão, dentro da minha visão, dentro dos meus objetivos, e obviamente eu 

tenho mecanismos, de que? De verificação e de avaliação pra ver se ele está 

cumprindo, dentro do que eu desejo, com relação ao que? A de fato manter 

a qualidade, que eu tanto prezo, a segurança que eu tanto prezo, a excelência 

que eu tanto prezo, o respeito ao cliente que eu tanto prezo. Se o cara 

desrespeitar o cliente, ou se o cara mentir pro cliente (Entrevistado 2). 
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Já ao tratar dos funcionários contratados, é expressada a preocupação em 

transmitir uma parcela maior do P.E.. O Entrevistado 2, indica que os colaboradores 

que possuem um vínculo com a organização, tem de ter um conhecimento maior e 

detalhado, para que possam “fazer acontecer juntos”, apontando os cargos que os 

ocupantes necessitam ter o conhecimento, de acordo com o mesmo: 

Meus gestores que são contratados, que estão comigo, esses sabem, mais a 

fundo, como meus assistentes administrativos, os meus gerentes 

administrativos, as pessoas que trabalham comigo, de forma, vamos lá, com 

vinculo, a essas pessoas eu dou mais dedicação, pra que elas saibam, que 

se aprofundem no planejamento estratégico, para que a gente faça acontecer 

juntos (ENTREVISTADO 2). 

 É possível concluir que, o grande número de pessoas envolvidas diretamente 

com as atividades do grupo, que não tem o conhecimento mais ampliado do 

estabelecido no planejamento, pode caracterizar-se como uma fonte de fraqueza, uma 

vez que não se tem a intima ligação com as prerrogativas das empresas. Que é 

diferente do estabelecido por Born (2015), o qual coloca a importância de a equipe ter 

conhecimento do plano, para que haja uma multiplicação rápida das informações, e a 

ciência do objetivo principal servindo de bússola.  

 

4.2 QUANTO A EXISTÊNCIA E FORMA DO PLANEJAMENTO 

 Na entrevista com o Entrevistado 2, este ocupando a função de diretor, tomou-

se conhecimento da existência do P.E. do grupo. O mesmo explica que o 

planejamento estratégico, foi pensado para atender, em suas premissas, as quatro 

empresas que compõe o grupo. Observando ainda suas atividades econômicas e 

dinâmicas de mercado, no ato de estabelecer metas que atendam as especificidades 

das mesmas, sem deixar de compartilhar das mesma, missão, visão e valores. 

 O Planejamento Estratégico se mostrou flexível, por considerar os mercados 

semelhantes e com isso prospectar novas possibilidades de negócio, sendo isso um 

ponto de preocupação comum aos envolvidos no desenvolvimento do P.E, pois, como 

o Entrevistado 2, argumentou em sua entrevista, é preciso diversificar os negócios 

para assim diversificar a renda, fornecendo serviços que complementem o 

atendimento de seus clientes. 
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 O Entrevistado 1, na oportunidade de sua entrevista, disse que prazos previstos 

no planejamento já observando as dinâmicas dos mercados nos quais as empresas 

estão inseridas, e prevê práticas de gerência voltadas a essas características, para 

monitoramento dos progressos com prazos mais curtos, permitindo um controle maior 

das rotas que são traçadas e correções necessárias. Ele comenta que: 

Esse nosso planejamento estratégico tem sido avaliado num espaço de 
tempo muito menor, por que as mudanças que ocorrem hoje no mercado que 
afetam o nosso negócio são tão rápidas, são tão abruptas, tão brutas, 
violentas, que chega um momento em que. Para o nosso negócio, pelo 
dinamismo dele que é serviço, que aqueles modelos ‘fazer planejamento 
estratégico, avaliar a cada três ou seis meses.’ Pra gente não funciona mais 
assim. A gente tem que ter muito mais dinamismo na avaliação das rotas, das 
correções dos ajustes, pra que a gente não destoe muito do que a gente 
planejou lá atrás, e onde o negócio tá indo, pra onde ele tá indo em função 
de tudo que está acontecendo, com o mercado, com os concorrentes, com a 
economia, com os clientes (ENTREVISTADO 1). 

Ambos os posicionamentos corroboram com o que Mintzberg et. al (2010), 

apresentou como um dos “P’s” da estratégia, correspondendo ao que ele chamou de 

Planos e Padrões. Apontando ainda conformidade como pensamento de Tavares 

(2005), aponta que seja executada identificação, classificação e análise dos fatores e 

variáveis, que de algum modo sejam capazes de interferir positiva ou negativamente 

no desempenho da organização. Sendo assim, a verificação de indicadores, e 

manutenção ou não das práticas vigentes, que colaboram para o resultado 

encontrado, até o momento da reunião, é importante procedimento de acordo com os 

autores. 

Pode-se observar, que neste aspecto há uma preocupação, com o ambiente 

externo e suas possibilidades, e admitindo o produto trabalhado pelas empresas como 

serviços, estes possuem características que trazem a necessidade de gerenciamento, 

com intervalos temporais mais curtos, revelando ainda um acompanhamento mais 

próximo dos indicadores estabelecidos. 

 

4.3 NÍVEIS NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Para compreender os níveis do Planejamento Estratégico, deve-se ter em 

mente a estrutura organizacional anteriormente descrita, observando os pontos: um 

plano geral para as quatro empresas, cada empresa com um plano próprio 

subordinado ao item anterior, organograma pouco verticalizado, gestores sem 
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subordinados, e prestadores de serviços. É encontrado conforme narrativa na 

segunda entrevista, a existência de conceitos e informações que se mantém no nível 

de presidência e diretoria, um nível que abrange os gestores, uma terceira divisão que 

compete aos auxiliares e demais colaboradores, e uma visão superficial aos 

profissionais liberais. 

 Compreende-se então a existência dá intenção de manter uma ordem, no 

sentido de estabelecer um fluxo de informação, nos dois sentidos da hierarquia, 

contribuindo para que seja dada manutenção aos imperativos do planejamento. 

Segundo Oliveira (2007), o planejamento tem em meio às suas necessidades a de 

que se tenha um processo continuo de decisões, ou seja, antes, durante e posterior a 

incubação e implementação do mesmo na organização alvo. Fica evidente a atenção 

constante a uma avaliação do elaborado e implementado, sendo uma condicionante 

para o sucesso. 

No pensamento de Hamel e Prahalad (1995), a falta de conhecimento do 

planejamento e as reais intenções da organização, pode limitar a condição de 

simplesmente obedecer a comandos, deixando-os sem energia para o que o mesmo 

chamou de “passo a mais”, que fique entendido como uma dedicação extra.  

 Considerando a condição existente dos profissionais liberais, é compreendida, 

as restrições de informações aos mesmos, como uma opção estratégica antevista no 

planejamento, com mecanismos que visam mitigar quaisquer efeitos nocivos da 

pratica na saúde da organização. Sendo então uma condição intencional, e prevista 

de modo a manter as operações as mais fluidas possíveis, ambos os entrevistados 

frisaram o uso de reuniões, gerais, de equipe, com líderes, por setores para constante 

contato e reforço dos princípios buscados. 

 

4.4 MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 Buscou-se identificar a existência da missão, visão e valores do grupo, em um 

primeiro momento para identificar os conceitos gerais sob os quais foi elaborado o 

planejamento estratégico. Em um segundo momento foi observado nas entrevistas, 

falas constantes mencionando um dos itens mencionados, palavras vindas da missão, 

em quadros por todas as salas, foi o que o entrevistado dois chamou de reforço visual. 
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 Viu-se a necessidade de inquerir o porquê, do estabelecido nessas três 

dimensões, uma vez que tais premissas colaboram de forma intima para a criação de 

identidade e valor para a organização em termos competitivos. O entrevistado 1 

colocou que não foi uma tarefa simples, e que precisou de dedicação, e uma avaliação 

cuidadosa de quem era a empresa, e segui com a seguinte declaração: 

A nossa missão quando foi definida, de fato, depois de aproximadamente, 
sete anos de empresa, e a gente não tinha uma definição do que era nossa 
missão, visão e valores. A gente trabalhava. Sabia que na época era uma 
empresa imobiliária, a gente sabia que queria se consolidar no mercado, que 
queria ser um dos grandes players. Mas não só nossa cultura estava em 
formação como também a equipe estava em formação, muitas pessoas 
entravam, saiam, e pegamos o mercado num período de instabilidade[...] Veio 
a crise nacional de 2015 pra cá, que ai mudou tudo de novo por que as linhas 
de crédito mudaram. Por que o crédito evaporou, a instabilidade política gerou 
uma instabilidade econômica, então; a gente, tava acabando de passar por 
um processo de mudança pós usina, de se reencontrar no mercado de Porto 
Velho, de começar a botar em prática uma política nova de como a gente iria 
operar ai vem a mudança econômica macro. E aí foi naquele momento, de 
novo a gente parou pra se olhar e enxergar de novo quem a gente queria ser 
para o futuro, foi quando a gente migrou da visão de um grupo imobiliário para 
ser um grupo empresarial (ENTREVISTADO 1). 

 Foram estabelecidas, as diretrizes que culminaram da compreensão de quem 

eram, onde estavam, onde queriam chegar e como almejavam chegar, configurando 

em importante ferramenta para direcionar as ideias, conscientizar público interno 

(funcionários) e público externo (clientes e parceiros), do que vêm a ser os alicerces 

da construção da imagem e consolidação do grupo, conforme o apresentado no 

Quadro 5, Missão, Visão e Valores: 
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Quadro 5 - Missão, Visão e Valores 

Missão 

Atuar no mercado como um grupo empresarial com segurança, 

excelência, transparência e respeito aos nossos clientes e 

parceiros de negócios. 

Visão 

Ser reconhecido como um grupo empresarial dinâmico, focado 

em resultados, na gestão plena dos negócios com 

sustentabilidade, que investe em tecnologia, em inovação e na 

formação dos melhores profissionais do mercado, construindo 

assim parcerias de longo prazo. 

Valores 

Confiar em Deus (1); Viver a vida de forma plena e abundante 

(2); Valorizar o ser humano mais do que as coisas (3); Praticar o 

OPA: oração, planejamento e ação, para superar nossos 

objetivos e impactar positivamente a vida das pessoas (4) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa. 

 As construções de estratégias devem estar sempre em consonância com os 

objetivos estratégicos, este sendo de suma importância, estabelece-se a Missão, que 

são objetivos gerais. E os Valores, são as premissas do “como fazer”, as regras ou 

ainda as convicções, que norteiam as escolhas das suas atitudes no mercado e para 

com seus colaboradores. 

  

4.5 INDICADORES E FERRAMENTAS DE CONTROLE 

 Bateman et. al. (2006), indica que devem ser quantificadas as metas e 

estabelecido um espaço de tempo para elas. Também ressalta que devem ser 

palatáveis aos colaboradores para que tomem ciência de que é possível e alcançável 

superá-las. Nessa direção foi questionado sobre os indicadores, quais são, como são 

verificados, intervalo de tempo que se verifica, informações que estando previstas no 

planejamento, e sendo executadas com consciência e cuidado colaboram para o 

desenvolvimento da instituição. 

 Foi identificado em ambas as entrevistas que os únicos indicadores que estão 

previstos em plano e utilizado para manutenção de metas, são indicadores 

financeiros, são apuradas as vendas e após análise é verificado se o montante 

corresponde ao esperado. Como o entrevistado 1 sinaliza na nesta afirmação, “os 
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indicadores são os resultados, no caso da nossa empresa de vendas, a gente tem as 

prospecções dos resultados todo mês” (ENTREVISTADO 1). 

 Foi questionado se não haveria outros indicadores, como “satisfação interna”, 

sendo importante para formação e retenção de talentos um ambiente que promova 

satisfação. O mesmo assinalou que não há outros apontadores que permitam 

quantificar ou identificar de forma concreta outras informações, mas demonstrou que 

há um processo no sentido de criar algo para tal. 

A gente não tem uma pesquisa ainda, a gente tá caminhando pra isso. 
Inclusive uma das sócias diretora, ela montou agora, dentro da nova 
estruturação do grupo. Como se formou um grupo empresarial, a diretoria de 
relacionamentos, porque dentro da área de relacionamentos como a gente já 
tem operações distintas: com funcionários, prestadores de serviço, 
corretores, clientes, parceiros de negócios[...] Ela tem um projeto que foi 
discutido hoje aqui, na reunião que a gente teve. Em função de um evento 
em que a gente participou em São Paulo, nesse final de semana passado, 
que foi um casamento, ( se refere ao serviço) sobre qualidade, sobre o que a 
gente viu lá, e ela disse “ aquilo que eu vi lá, daqueles prestadores de serviço, 
eu quero implantar aqui. Por que é a minha missão, que está dentro da cultura 
que ela, ela fez um estudo da cultura da Disney, o que que é a cultura da 
Disney de atender bem? É todos os seus clientes são tratados como seus 
convidados (ENTREVISTADO 1). 

 Considerando a forma como são passadas as informações contidas no P.E., e 

a estrutura com gestores, foi questionada se existia a liberdade para os gestores 

trabalharem as metas, se eles poderiam organizar e programar suas atividades junto 

as suas equipes de maneira mais livre, sem sair fora dos preceitos do P.E., foi 

alcançada a seguinte informação do entrevistado 1: 

Eu não sei se a palavra certa é liberdade. É uma empresa, a gente estabelece 
as metas: por departamentos, por áreas, e a gente monitora, checa, ao longo 
do mês a gente vai acompanhando. E chega final do mês, você vê se foi 
alcançado se não foi, o por que não foi, o que faltou, faz ajustes, redefine a 
meta. E como a gente trabalha em áreas muito especificas de variação, 
principalmente a empresa de locação, ela tem uma métrica, a variação dela 
é muito pequena, a empresa de venda, como depende muito de, no cenário 
que a gente vive hoje, depende muito de[...]crédito imobiliário, e as pessoas 
estarem com seus nomes, nomes não, o seu crédito né aprovado, não ter 
restrição (ENTREVISTADO 1). 

 Ainda acrescenta mais informações sobre a demais operações, suas 

características, como há à necessidade de formas alternativas de avaliação e 

acompanhamento: 

A estrutura, o grau de complexidade dessas operações são maiores. E pra 
locação de vendas, é uma dinâmica diferente do mercado. A pessoa locar um 
imóvel de mil, mil e quinhentos reais, a constância é muito maior ao longo do 
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processo mês a mês, então são coisa muito distintas, então essas reuniões 
de ajuste, elas são especificas por departamento, em função de mercado e 
grau de complexidade de cada operação, não dá pra você ter operações 
diferentes e querer ter[...]você não pode avaliar operações diferentes com a 
mesma métrica, você vai errar na análise, você vai se estressar com uma, e 
vai ficar muito feliz com outra. Mas pera aí, são clientes diferentes, cenários 
diferentes, então você tem que ter também esse conhecimento, essa visão, 
essa sensibilidade (ENTREVISTADO 1). 

Permitindo assim entender, que as metas são estabelecidas pela diretoria, 

tendo a participação dos gestores, mas sempre com um controle das decisões muito 

próximas da vontade do corpo diretor. Conclui-se que, mesmo tendo um feedback 

forte entre os níveis na cadeia de comando, decisões sobre mudanças de rota, 

reestabelecer metas carecem da apreciação e deferimento da diretoria. 

Sendo estabelecidas a missão, visão e valores, iguais para as quatro 

empresas, questionou-se a amplitude do planejamento estratégico no aspecto dos 

indicadores, se são utilizados os mesmos marcadores e critérios para todas as 

personas jurídicas, ou haveria já no planejamento a especificação das métricas 

usadas para aferir o desempenho, obtendo-se a resposta:  

Cada uma tem suas estratégias especificas para atingir suas metas, locação 

é um cenário, vendas de imóveis de terceiros é um, vendas de loteamentos 

e lançamentos é outro, o pessoal da [empresa de] consórcios que tá 

aparecendo agora, é uma outra realidade por que é um outro público também, 

e a gente já viu a operação de seguros também vai ser outra coisa, mas tudo 

dentro dos pilares macro da empresa (ENTREVISTADO 1). 

 A escolha por manter um P.E. único para as quatro empresas, mesmo que 

observando suas peculiaridades, torna possível incorrem em soluções genéricas e 

sem profundidade, para problemas, como uma rota a ser seguida que não confere 

vantagem ou ganho, permitindo alguma forma de acomodação. Podendo ainda 

incorrer em um processo de estagnação dou declínio do crescimento da mesma. 

 

4.6 FORMALIZAÇÃO 

 O processo de criar um planejamento requer uma avaliação da empresa quanto 

as suas capacidades, seu ambiente interno, o mercado na qual está inserida 

(concorrência, legislação, crédito, aspectos regionais, sazonalidade, dentre outras), o 

que desagua em um volume de informações grande e que requer cuidado em sua 
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análise. Os frutos oriundos do processo de revisão e estabelecimento de prioridades 

gera um igual ou maior número de informações, requerendo assim para uma aplicação 

real e possível de sua totalidade a documentação, das determinações. Nessa direção 

foi investigada a formalização, enquanto documento, ou não do P.E., foi encontrada a 

mesma resposta em ambas as entrevistas, que sim, existe o planejamento em forma 

de documento. 

 Não me foi dado acesso ao documento, e foi dito que o acesso se dá de forma 

a atender o papel que o indivíduo irá desempenhar no grupo, e que grande parte das 

informações que se fazem necessárias serem disseminadas se dá por forma de 

reuniões, ainda é acrescido de acordo com o entrevistado 1, de forma a manifestar a 

importância dos encontros de equipe, que a empresa se vale como ferramenta: 

São semanais e mensais, às comerciais [às áreas], as áreas comerciais tem 
obrigatoriamente pelo menos uma semanal, nas áreas comerciais. Só que 
tem, dependendo da necessidade tem todo dia, principalmente dos gestores 
com a direção, não algo que impeça de reunir. Se tiver necessidade, se tiver 
num momento tenso, estratégico, se reúne todo dia, dez minutos, o que 
precisar (entrevistado 1). 

 Como identificado, em mais de um momento, de ambas as entrevistas, o uso 

de reuniões é amplamente aceito, e feito de forma cultural, sendo um ponto previsto 

nos Valores, na forma do OPA (Oração. Planejamento, e Ação), este ocorrendo como 

pequenas reuniões. 

 

4.7 PROSPECÇÕES DE NEGÓCIOS 

No decorrer da entrevista, e com informações até então não conhecidas e 

previstas, foi observada a necessidade, de inquerir, o valor e peso que o empresário 

atribuía ao Planejamento Estratégico. Na primeira intenção de estudar o objeto, foi 

considerado a existência de uma empresa, por falta de informações, com o 

desenvolver da pesquisa, identificou-se outras três empresas, duas tendo sidas 

implementadas no exercício de 2017. Ocorreu de questionar se a criação das 

empresas, poderia ser atribuída a existência e a forma como se construiu o P.E. 

 O diretor se pronunciou de forma positiva ao questionamento, atribuindo ao 

P.E. a capacidade de compreensão das dimensões da empresa. As necessidades do 
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cliente que eram atendidas fora da empresa, ou seja, mercado potencial latente, 

culminando no exposto: 

Sim, com certeza. Quando você faz um planejamento estratégico, você 
analisa o teu negócio, você olha pra dentro de si, quem você é, como estão 
os teus resultados. E aí você olha pra fora, como está o mercado, pra onde o 
mercado está indo, quem são os seus concorrentes, quais são os pontos 
fortes e fracos que você tem, faz uma SWOT especificamente, uma 
ferramenta mais simples, contrata uma consultoria, contrata consultoria 
contábil financeira. Nós já temos uma muito boa. No nosso caso a gente 
contratou um especialista em coaching e PNL (Programação 
Neurolinguística) pra trabalhar a mente dos gestores, pra que a gente 
pudesse passar de um grupo imobiliário, pra ser um grupo empresarial,  pra 
gente se entender, os sócios, qual é a nossa missão, o que a gente 
representa no mercado, pra que a gente pudesse entender que não somos 
mais um grupo imobiliário de compra e venda, agora abriu consorcio, abriu a 
corretora de seguros  (ENTREVISTADO 1). 

O mesmo acrescenta ainda que o negócio pode ainda se expandir, e se 

desdobrar em novas possibilidades de atuação no mercado, mas com preocupação 

no que tange a qualidade de crescimento e desenvolvimento do grupo, colocando a 

solidez dos negócios como chave de sucesso. E com isso elenca condições segundo 

o próprio importantes: 

Naquilo que a gente tiver, gestão, competência, conhecimento, e que esteja 
dentro do nosso radar, da na nossa área de atuação, a gente tem que 
consolidar, fazer a coisa ser sustentável. Pra que a gente possa cumprir, 
missão, visão e valores. Ah vocês querem ser o maior grupo? Não, não, 
naquilo que a gente fizer, nós queremos sermos os melhores para os nossos 
clientes. Qual o tamanho que nós vamos ter?! Não sei, não tô muito 
preocupado com isso. Até por que não adianta. Tem grupos que crescem 
muito mais rápido que o nosso, mas não tem a mesma cultura que a gente 
tem, de valorizar as pessoas, de criar relacionamentos de longo prazo. Tem 
gente que cresce rápido e também some rápido, pow o cara ganhou milhões 
e com três quatro anos o cara quebrou, por que não é fácil, as vezes nascer 
e crescer é fácil, mas o difícil é manter diante de tantos obstáculos, que é a 
economia, a concorrência, a tua gestão, os teus erros, a gente comete erro! 
(ENTREVISTADO 1). 

 Fica possível identificar que o planejamento contém em seus princípios, 

conceitos que remetem ao pensamento empreendedor, evidenciando o potencial 

competitivo, das organizações que fazem seu uso. O que se faz importante diante do 

exposto por Porter (1990), o mesmo coloca que por vezes a ferramenta que deveria 

fornecer uma vantagem competitiva não passa de uma mera relação de atividades 

sem a devida articulação entre si, permitindo assim que este trabalhe contra os 

interesses da empresa.  
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4.8 FERRAMENTAS 

 No escopo das ferramentas de gestão estratégica, não compreendendo 

sistemas informatizados par execução de tarefas, mas sim como dispositivos que 

entreguem informações, com potencial de valor estratégico, sobre condições e forças 

internas, como também externas. Tavares (2005), coloca a matriz SWOT (pontos 

fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças), como um instrumento importante 

para estabelecer, os princípios dos estudos das condições da empresa. 

 No decorrer da segunda entrevista, foi identificado o uso não só da SWOT como 

da 5W2H (What, Why, Where, When, Who, How, How much/O que, Quem, Quando, 

Onde, Por que, Como e Quanto), e do modelo Canvas, é colocado que os 

procedimentos de análise, construção de soluções e possíveis interferências no 

planejado e executado, são embasados a partir dos dispositivos citados, conforme 

relato do segundo entrevistado: 

As planilhas que nós usamos, a SWOT já é uma planilha cruzada, então ele 

já desencadeia num planejamento de ação, num mapa de tarefas com prazos 

e com quem vai fazer. E aí a partir disso vou pra 5W2H, pra poder detalhar 

essas ações, pra fazer com que essas ações ganhem um pouco mais de 

corpo, pra saber inclusive. Por que lá no SWOT, quando faço meu 

cruzamento, entre pontos, sejam eles um porto forte e uma oportunidade por 

exemplo, que eu queira aproveitar, e eu desencadeio uma ação, lá só vai ter 

o seguinte, que eu tenho que fazer isso em tal data, lá não diz como que eu 

fazer, quem que vai fazer, quanto vai custar, aí o que que eu faço, aí a partir 

disso eu vou pra 5W2H. Quem, quando, onde, com quem? E assim a gente 

vai buscando esse ajuste pra que o nosso planejamento seja de fato 

consistente (ENTREVISTADO 2). 

 Observando que as ferramentas são citadas como ferramentas de apoio a 

decisão e construção do P.E., são utilizadas para diagnostico das condições internas, 

com relação a condições externas. Demonstrando assim preocupação com seu 

posicionamento no mercado, apreensão essa que traz maior valor estratégico ao seu 

planejamento, tornando possível maior capacidade de reação sem perder de vista os 

objetivos, evitando assim a mudança de qualidade das operações, respeitando ainda 

os princípios estabelecidos na missão. 
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 A ferramenta Matriz SWOT, é utilizada pela diretoria do grupo para localizar e 

enxergar seus pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades às suas empresas, 

para então tomarem posicionamento sobre suas atividades (manutenção ou mudança 

das mesmas). Conciliada ao uso da ferramenta 5W2H, caso a matriz anterior resulte 

na adoção de ações, está por sua vez tem por função, indicar: o que, quem, quando, 

onde, porque, como e quanto. O uso de ambas em conjunto permite a obtenção de 

um planejamento mais consistente e voltado ao negócio, trazendo uma maior 

eficiência de recursos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo estão apresentadas as considerações finais a respeito de todo o 

estudo realizado e exposto anteriormente. Observa-se que os objetivos específicos e 

geral, foram atendidos, e assim, os requisitos desta monografia. 

Salientando que o presente estudo dedicou-se a compreender e aprofundar-se um 

espectro limitado das consequências do uso da ferramenta Planejamento Estratégico, 

identificando apenas as (1) práticas esperadas, (2) frente às realizadas e (3) identificar 

se essas práticas vão de encontro com os objetivos da empresa. Portanto o mesmo 

serve como o apontamento de uma preocupação, com o desenvolvimento da gestão, 

da qualidade, da capacidade de empreender no setor de serviços, sendo importante 

a continuação e evolução das pesquisas, para o desenvolvimento do conhecimento 

acadêmico. 

Não foi possível realizar a aplicação de questionários, com funcionários das 

empresas em tela, para identificação dos pontos levantados. Uma das  limitações 

encontradas foi a pequena quantidade de funcionários sem funções de gerenciais. 

Observou-se ainda que duas das quatro empresas estudadas  apresentam apenas 

área comercial, tornando assim inviável a aplicação de questionários.  

Como apresentado no capítulo  RESULTADOS, foi identificada a existência de um 

planejamento estratégico, bem como práticas de cunho gerenciais previstas no 

mesmo. Não só a existência das práticas no P.E., como a decisão de “quem, realizará 

o que”. Assim, é notada a preocupação do melhor aproveitamento de recursos nesse 

sentido quando é referido o uso da Matriz 5W2H para identificação de ações, sua 

forma, quem deve realiza-las, seus custos.  

Considera-se atendido o primeiro objetivo especifico, compreendendo que o P.E, 

discorre sobre práticas que devem ser adotadas por diretores, gestores, operacional 

e associados (profissionais liberais). Identificou-se ainda a previsão do acesso às 

informações pertinentes as respectivas posições e ocupações na hierarquia do grupo.  

O segundo objetivo especifico desta monografia, consiste na verificação de 

conhecimento relativo às práticas gerenciais realizadas, conforme metodologia 

apresentada, foi identificada uma serie de práticas, como se observa: 

Reforço dos ideais do grupo; 
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Reuniões; 

Planejamento de ações; 

Estabelecimento e gerenciamento de metas; 

Gerenciamento de informações, conforme ocupação laboral; 

Gerenciamento de prestadores de serviço; 

Verificação da qualidade do serviço; 

Análise e diagnóstico do grupo; 

Considera-se assim o segundo objetivo especifico atendido, sendo possível ter 

clareza e consciência do que, de fato, é praticado do P.E., pelos membros do Grupo, 

no exercício de suas atividades laborais, permitindo assim uma compreensão do 

desenvolvido como práticas gerenciais. 

Após considerar as respostas aos questionários, foi observado no desenvolver 

da pesquisa, que é possível apresentar o confronto, entre o que foi "pretendido 

alcançar no Planejamento Estratégico", no que tange às "práticas competentes aos 

gestores", com constatou-se em pesquisa de campo. Neste ponto, é crível 

compreender que há gap’s entre planejado e executado. É compreendido que uma 

organização é um organismo vivo, inserida em um ambiente dinâmico, com desafios 

que podem comprometer a capacidade de consumação de atividades tal qual foram 

planejadas. 

Às rotinas, firmadas em Plano Estratégico foram assim determinadas mediante 

análise da corporação sob a ótica de ferramentas de gestão estratégica, visando dar 

maior precisão não só do potencial de impacto nos resultados, mas também de seu 

efetivo cumprimento. Na fala de ambos os entrevistados, é possível identificar o uso 

de reuniões como uma constante, uma rotina. O exercício desta convenção sendo 

usado para transmissão de informação (em ambos os sentidos), controle de ações, 

corrobora com os objetivos estabelecidos no P.E. 

Existe um ponto que gera uma divergência em relação aos interesses do Grupo 

de empresas pesquisado, que se expressa no uso elevado de profissionais liberais, 

não havendo um elo legal com maior solidez, o que pode levar ao descompromisso 

com ideais do contratante (palavras-chave, da Missão do grupo), podendo assim 
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seguir sua prestação de serviços a divergir de pontos considerados cruciais aos 

negócios. O uso de contra medidas, como a limitação de acesso ao P.E., ou ainda o 

“empenho” (ideia transmitida pelo Entrevistado 2) em fazer saber os postulados no 

plano, pode colaborar com primeiro ponto tratado neste parágrafo. 

A manutenção das empresas em um único prédio é tida como vantagem 

estratégica, pelo Corpo Diretor, apresentando economia financeira, e maior agilidade 

no compartilhamento de informações, como motivações para a manutenção da 

condição. Considerando que todas as quatro empresas compartilham de um mesmo 

planejamento estratégico e corpo diretor, é de fato um benefício a forma como se 

distribui fisicamente as Pessoas Jurídicas. 

Por tanto, é possível inferir que nos aspectos que tocam às práticas esperadas 

e às executadas, tomando por base de raciocínio o apresentado anteriormente neste 

trabalho, que existe a preocupação em atender as metas e os objetivos do grupo, 

cumprir suas atividades de acordo com as palavras chaves previstas na missão 

(segurança, excelência, transparência e respeito). Contudo, existe disparidades 

quando se fala da mão de obra, a possibilidade de uma quebra de confiança dos 

clientes, para com o grupo, tem o potencial de levar a perdas financeiras 

significativas.  

A alocação de serviços administrativos, de duas empresas (Corretora de 

Seguros e Consórcios), na Diretoria Administrativa, pode dificultar a atribuição de 

custos de atividade, uma vez que compartilham o mesmo centro de custo. Sendo um 

fator importante para avaliação de resultados em face dos custos. A aglomeração de 

serviços e funções nessa Diretoria, ainda pode acarretar em morosidade de 

processos, impactando diretamente na experiência do cliente. 

Sendo assim, é aceitável entender que há gap’s, e a existência dos mesmos, 

tem potencial nocivo ao Grupo. Satisfazendo então a pergunta norteadora deste 

trabalho. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Perguntas (Entrevista 1). 

Item Perguntas 

1 Existe um Planejamento Estratégico? 

2 Qual sua forma, nível e estrutura? 

3 O porquê da “missão, visão e valores” estabelecido? 

4 Quais os indicadores, ferramentas de controle? 

5 Qual o nível de formalização? 

6 Como é a divulgação interna do planejamento estratégico? 

7 Como as metas e objetivos são trabalhados? 
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APÊNDICE B - Transcrição da Entrevista Com o Sr. Presidente (11/10/2017) 

Entrevistador:  

Existe um planejamento estratégico? 

Entrevistado 1:  

Existe, o nosso planejamento estratégico ele. A gente avalia. Hoje em dia, na verdade, 

a gente faz uma avaliação, como foi hoje, mensal dos nossos resultados. E existem 

as estratégias que nós adotamos de médio e longo prazo, e em intervalos de 30 dias, 

60 dias e 90 dias, com acompanhamento e monitoramento, em função da nossa 

operação, a gente tem duas empresas consolidadas, uma de venda de imóveis, uma 

de administração de imóveis, e agora acabamos de iniciar nossa operação da 

consórcios, e inclusive na reunião hoje foi conversado sobre a implantação da 

empresa de, a  corretora de seguros, da Grupo X corretora de seguros, que já, já está 

sendo treinado um sócio nosso.  

Ela já começa a operacionalizar na sexta-feira (13/10/2017), por causa dos 

credenciamentos, junto aos órgãos competentes. Então mais do que nunca, esse 

nosso planejamento estratégico ele tem sido avaliado num espaço de tempo muito 

menor, por que as mudanças que ocorrem hoje no mercado que afetam o nosso 

negócio elas são tão rápidas, as dinâmica são tão abruptas, tão brutas, violentas, que 

chega um momento em que, para o nosso negócio, pelo dinamismo dele que é 

serviço, que aqueles modelos “fazer planejamento estratégico, avaliar a cada três, 

seis meses", pra gente, não funciona mais assim. 

A gente tem que ter muito mais dinamismo na avaliação das rotas, das correções dos 

ajustes, pra que a gente não destoe muito do que a gente planejou lá atrás, e onde o 

negócio tá indo, pra onde ele tá indo em função de tudo que está acontecendo, com 

o mercado, com os concorrentes, com a economia, com os clientes, etc e tal.   

Entrevistador:  

Então posso sintetizar que existem as metas globais, que vão de encontro com 

missão, visão e valores, como eu vi lá na frente? (Um banner com esses dados, na 

entrada da empresa). 

Entrevistado 1:  
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Sim!  

Entrevistador:  

Mas os mecanismos de controle e os indicadores que tu conferes, é num  período de 

trinta dias?  

Entrevistado 1:  

Trinta, sessenta e noventa dias hoje. A gente encurtou, pra poder ter agilidade nas 

correções de rota.  

Entrevistador:  

Para melhorar o tempo de resposta?  

Entrevistado 1: 

(Assentiu com a cabeça) 

Entrevistador:  

Qual a sua forma, níveis, estrutura? Em parte, na sua primeira resposta, já foi dada: a 

forma, o nível e a estrutura.  

Entrevistado 1:  

Sim!  

Entrevistador:  

A forma é bem mais flexível!? 

Entrevistado 1:  

Sim.  

Entrevistador:  

Quanto aos níveis de planejamento estratégico, só você e alguns gestores têm 

conhecimento? 

Entrevistado 1:  

Na empresa, nós temos três sócios diretores que definem as estratégias macro, em 

consonância com os outros três sócios gestores também, são seis sócios só que três 
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são diretores e três são gestores, então toda a estratégia é compartilhada até para 

que possamos ter a contribuição, da visão de cada um dos sócios que colaboram pra 

manutenção sem contar com os “gestores” das operações que às vezes não são 

sócios, por que nós temos figuras aqui de sócios gestores e tem gestores que não são 

sócios. Então tem outros gestores, tem outros membros da equipe, que tem função 

de gestão, mas não são sócios do negócio, então a gente também envolve eles por 

que são.... a estratégia vêm e ela tem que ser implantada, então essa distância do 

nível do staff estratégico dos diretores, com sócios, para os sócios e.... os sócios 

gestores e os sócios que são só operadores do negócio, elas tem que ser muito 

encurtadas, a comunicação, a visão de onde a gente quer chegar, as respostas que a 

gente precisa ter, quase que diariamente, para monitorar elas tem que ser muito 

rápidas, e por isso a gente tem que estar próximo, o tempo todo, como não é um grupo 

tão grande, a gente consegue ter esse modelo de gestão. Ah, mas, esse modelo é 

igual a qual empresa? Não sei! É o nosso modelo, que dá certo pra gente! 

Entrevistador:  

Então, ficamos com staff estratégico e o tático (o intermediário ) ali muito próximo e 

íntimo, para o operacional é passado por meio das metas? 

Entrevistado 1:  

Pelas metas, e... é pelas metas e visão do que a gente quer fazer, onde a gente quer 

chegar, são as nossas metas  nossos objetivos. 

Entrevistador:  

No caso, a parte que você informa para o pessoal do operacional seria, no “OPA” 

(Orar, Planejar e Agir)? 

Entrevistado 1:  

É! Sim, dentro dos valores lá, o OPA com certeza! 

Entrevistador:  

O porquê da “missão, visão e valores” estabelecido? Eu entendo ter, pra ter o valor 

estratégico dentro da empresa, mas o porquê dessa escolha? Daquela missão, 

daquela visão e daqueles valores? 
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Entrevistado 1:  

Boa pergunta. A nossa missão quando foi definida, de fato, depois de 

aproximadamente seis, sete anos de empresa, e a gente não tinha uma definição do 

que era nossa missão, visão e valores, a gente trabalhava, sabia que na época era 

uma empresa imobiliária, a gente sabia que queria se consolidar no mercado, que 

queria ser um dos grandes players, mas não só nossa cultura estava em formação 

como também a equipe estava em formação, muitas pessoas entravam, saiam, e 

pegamos o mercado num período de instabilidade que culminou com o advento das 

usinas, então a gente no período que nasceu e começou a crescer como empresa que 

nós somos hoje, foi muita mudança, volatilidade, instabilidade, rotatividade de 

pessoas aqui dentro, então foi muito complexo. Até pra mim como presidente do grupo 

foi muito desafiador, até não! Principalmente pra mim, pelas mudanças que tinham de 

pessoas, de mercado, de economia.... E quando a gente depois entendeu que, 

principalmente quando veio aquela situação de 2012 -13-14, pós-usinas que a 

economia local já deu uma arrefecida, a gente já viu que o mercado já não ia mais 

crescer naquela loucura que vinha antes, então foi que a gente entendeu que 

precisava se organizar e planejar pro médio e longo prazo. 

Mas, primeiro, sabendo quem a gente era o que a gente queria de fato, e quando 

começamos a olhar pra dentro, que começamos a nos encontrar, e a gente começou 

a fazer um ajuste do tipo de empresa imobiliária que nós queríamos ser: uma 

administradora e uma empresa de vendas. Então veio a crise nacional de 2015 pra 

cá, que mudou tudo de novo, por que as linhas de crédito mudaram, mudaram. Pois 

o crédito evaporou, a instabilidade política gerou uma instabilidade econômica. Então 

a gente, tava acabando de passar por um processo de mudança pós-usina, de se 

reencontrar no mercado de Porto Velho, de começar a colocar em prática uma política 

nova de como a gente iria operar ai vem a mudança econômica macro.  

Foi naquele momento, de novo a gente parou pra se olhar e enxergar de novo quem 

a gente queria ser para o futuro. Foi quando a gente migrou da visão de um grupo 

imobiliário para ser um grupo empresarial. Que aí depois de um ano e meio de 

reestruturação buscando e prospectando alternativas em função de quem nós somos, 

de como a gente já opera, que a gente decidiu operar, abrir um braço pra consórcios. 

Começamos agora, depois de mais de um ano de pesquisa e estruturação, e o braço 

da corretora de seguros que está começando agora, só que seguro começou antes.  
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Quase dois anos de análise, de pesquisa, de uma tentativa, de uma parceria que não 

deu certo, voltamos para migrar para isso tudo. Então de uma não e meio pra cá, foi 

quando a gente definiu essa missão visão e valores, de ser realmente. De estar 

fazendo aquilo que está fazendo hoje, de ser um grupo dinâmico, de respeitar os 

parceiros, de ser um grupo de vanguarda em tecnologia, inovação, nas áreas que a 

gente atua, na nossa visão. E eu acho que o pilar está dentro dos valores, é você 

definir quem você. É enxergar quem você é, que são os teus valores. Então quando a 

gente coloca lá nos nossos valores, na primeira linha que nós confiamos em Deus, é 

por que de fato nós confiamos em Deus, hoje antes da nossa reunião aqui com os 

sócios, a gente orou, porque já é uma prática da cultura nossa, vai reunir?! Primeiro 

você ora, entrega diante de Deus, o teu dia a tua manhã, os assuntos que vão ser 

discutidos. Pede a Deus que use, nos dê sabedoria através da inspiração do Espirito 

Santo, porque somos seres humanos falíveis, afetados por um monte de coisas.  

Nós somos empresários empreendedores, temos parceiros, temos clientes, temos 

funcionários; então as nossas decisões, elas tem que ser muito equilibradas. então 

você pede a Deus sabedoria, o que é que Ele vai te dar? Sabedoria, né! E, a gente tá 

pedindo constantemente: pede a proteção, pede a prosperidade, pede uma série de 

coisas. E, focando então a tua pergunta, missão, visão e valores, foi um processo de 

construção que nós temos que é hoje, a gente nunca teve uma antes, a mas porque 

não tinha uma antes? Porque a gente não conseguia encontrar qual era a nossa 

missão visão e valores, era um grupo muito novo, em transformação, e se você 

perguntar: mas Grupo X. 

Entrevistador:  

Não tinha ainda uma identidade clara!  

Entrevistado 1:  

Não tinha ainda, a gente tava sobrevivendo no mercado, então assim, essa coisa da 

missão, visão e valores, se você vai iniciar um negócio novo como foi a gente, que 

não sabia nem pra onde a gente ia chegar, no início, é difícil você colocar isso como 

uma meta, já bem definida, se eu comprei uma franquia e já vem a da franquia, beleza, 

estou dando continuidade a um negócio de sucesso, mas no meu caso, comecei eu 

sozinho como corretor, que depois migrei par ser um dono de imobiliária, o dono de 

uma administradora de imóveis, consórcios, corretora de seguros.... E a coisa vai se 
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estruturando, e agora que a gente; de um tempo pra cá conseguiu definir quem a 

gente é, ficou mais fácil fortalecer novas áreas; que o caso da Consórcios e da 

Corretora de Seguros, por causa da base que a gente tinha. Então a pessoa não tem 

que ter muita pressa eu acho não, sabe é o mesmo que eu perguntar a um jovem de 

12, 13 anos: o que você quer ser quando crescer? As vezes o cara é filho de médico 

e reponde:  “Ah, quero ser médico!”, porque o pai é médico. Lógico que tem influência 

da família, mas quando a pessoa chega na fase madura, ali do 20 anos  em que ele 

começa a entender quais são as aptidões, os dons, as habilidades. No que ele 

realmente acredita, no que ele tem realmente prazer em fazer, por que uma coisa, é 

se formar pra ganhar dinheiro, outra coisa é você procurar uma área do conhecimento 

na qual você tenha um dom, talento, onde você tenha prazer, uma coisa que você 

faria de graça. E, ai quando você encontra isso, que eu encontrei. Ah, meu amigo tu 

trabalha. Mas pô tu faz tanta coisa! Cara eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu amo 

ser homem de negócios, empreender tá na minha veia, você viu como vai estar minha 

agenda hoje, tem reunião no SEBRAE, tem almoço na associação comercial, tem os 

clientes pra atender, mas eu gosto disso, eu chego em casa exausto? Eu chego! Mas 

eu chego feliz. 

Entrevistador:  

Quais os indicadores, ferramentas de controle? 

Entrevistado 1:  

Os indicadores são os resultados, no caso da nossa empresa de vendas, a gente tem 

as prospecções dos resultados todo mês, que você... 

Entrevistador:  

São indicadores financeiros, então. 

Entrevistado 1:  

Financeiros, via de regra são os financeiros. 

Entrevistador:  

Alguma outra forma? Satisfação interna? 

Entrevistado 1:  
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A gente não tem uma pesquisa ainda, a gente tá caminhando pra isso, inclusive uma 

das sócias diretora, que é a A, do Grupo X,  montou agora, dentro da nova 

estruturação do grupo (como se formou um grupo empresarial), a Diretoria de 

Relacionamentos. Porque dentro da área de relacionamentos como a gente já tem 

operações distintas, com funcionários, prestadores de serviço, corretores, clientes, 

parceiros de negócios, é uma área que ela é vocacionada, ela é apaixonada, é a parte 

de relacionamentos, é a construção de relacionamentos.  

Ela tem um projeto que foi discutido hoje aqui, na reunião que a gente teve, em função 

de um evento em que a gente participou em São Paulo, nesse final de semana 

passada, que foi um casamento, (se refere ao serviço) sobre qualidade, sobre o que 

a gente viu lá, e ela disse “ aquilo que eu vi lá, daqueles prestadores de serviço, eu 

quero implantar aqui, por que é a minha missão, que está dentro da cultura que ela, 

ela fez um estudo da cultura da Disney, o que que é a cultura da Disney de atender 

bem? É todos os seus clientes são tratados como seus convidados, quando você 

chama alguém na sua casa, você esta recebendo um convidado. E quando você 

convida alguém pra ir na sua casa, você trata bem essa pessoa, não trata?!  

Esse é o nosso desafio hoje: implantar, adaptar, modelar dentro da nossa estrutura, 

esse tipo de cultura. As pessoas que estão aqui são nossos convidados, e um 

convidado tem seus direitos e seus deveres. 

Entrevistador:  

Um pouco já do planejamento estratégico, missão visão e valores, agora tu falaste de 

um projeto em andamento para desenvolvimento e constante melhoramento da 

cultura interna, você acabou de falar que tem quatro empresas, a missão visão e 

valores são paras as quatro? Por que, por mais que tenham similaridade, elas se 

tocam, mas são focos diferentes: mercado, concorrência, dinâmica? 

Entrevistado 1:  

Exatamente, a visão das empresas no grupo ela é a mesma, missão, visão e valores 

são as mesmas por que estão dentro de um grupo, mas suas metas, estratégias, o 

alcance a abrangência de cada uma, ai sim tem suas particularidades, o planejamento 

de operação de cada uma tem as suas, são autônomas. 

Entrevistador:  
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Então eu posso entender o seguinte: o planejamento estratégico que existe debaixo 

do "guarda-chuva" do Grupo X, é o atual e permanecerá por um bom tempo? 

Entrevistado 1:  

Perfeito. 

Entrevistador:  

Cada empresa individualmente tem um planejamento, mas atende suas 

especificidades operacionais, mas não necessariamente de cunho estratégico, tem o 

valor estratégico por que não está andando ao léu, mas está em baixo do guarda-

chuva da Grupo X?  

Entrevistador:  

Ótimo! Então, é um Planejamento Estratégico pra todo mundo? 

Entrevistado 1:  

Exatamente. E aí, cada um tem suas estratégias especificas para atingir suas metas: 

locação é um cenário, vendas de imóveis de terceiros é um, vendas de loteamentos e 

lançamentos é outro. O pessoal da consórcios que tá aparecendo agora, é uma outra 

realidade por que é um outro público também, e a gente já viu a operação de seguros 

também vai ser outra coisa, mas tudo dentro dos pilares macro da empresa.  

Entrevistador:  

Qual o nível de formalização? Todo mundo que entra, tem acesso? E como, a esse 

planejamento estratégico? E também já entra com a questão de divulgação interna e 

externa, porque querendo ou não, você tem. 

Entrevistado 1:  

Os comunicados. As reuniões, tem as reuniões, tem os comunicados, que mais? Cada 

gestor é responsável por disseminar, as decisões para suas equipes, como apesar de 

ser um grupo, mas sermos um grupo ainda pequeno, nós somos pequenos em termos 

de. Nós estamos fisicamente no mesmo lugar, então somos 40 pessoas aqui 

aproximadamente, então, tá tudo muito ainda dentro do prédio, se quando a gente 

estiver maior, talvez em dois prédios, talvez comece a ter, comece não, será mais 

desafiador, tem que estar mais estruturado. 
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Entrevistador:  

A Grupo X é uma incubadora!  

Entrevistado 1:  

É uma incubadora! Exatamente! Então, se a pessoa tá aqui dentro, vê que a gente é 

uma empresa que tá ali na nossa missão/visão, de estar atento às necessidades dos 

clientes, promover, trabalhar com os melhores profissionais. Então, amanhã você vem 

trabalhar comigo, numa área especifica, e você começa a trabalhar dentro daquela 

área.... e você vê que aqui dentro, pelo volume de negócios, parceiros... existem 

outros serviços que a gente poderia demandar, que a gente não demanda por que 

não tá dentro do nosso radar, aí você fala caraca.  

Entrevistador:  

Então, divulgação interna e externa, fica por conta dos gestores passarem! 

Entrevistado 1:  

Isso, é feito os comunicados por e-mail, e depois é feito nas reuniões, pra que todo 

mundo esteja ciente. 

Entrevistador:  

Então, tem uma reunião semanal ? 

Entrevistado 1:  

São semanais e mensais, as comerciais, as áreas comerciais tem obrigatoriamente 

pelo menos uma semanal, nas áreas comerciais. Só que tem, dependendo da 

necessidade, todo dia. Principalmente dos gestores com a direção. Não algo que 

impeça de reunir. Se tiver necessidade, se tiver num momento tenso, estratégico, se 

reúne todo dia, dez minutos, o que precisar. 

Entrevistador:  

Hoje o dia foi bem corrido. 

Entrevistado 1:  

Exatamente, não tem esse engessamento. Agora por exemplo, equipe de vendas, 

hoje às 8 horas da manhã teve o café da manhã dos corretores de venda, era às 
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quartas-feiras ao final da tarde, eles preferiram mudar para a parte da manhã, hoje foi 

a primeira vez no modelo da manhã, chegaram sete e meia. De oito às nove fizeram 

a reunião, onde avalia todo o comercial, a parte de vendas, prospecções, clientes que 

estão em andamento, propostas, parte pro pessoal.  

Já o pessoal da locação é um outro dia, o pessoal do administrativo da nossa 

administradora é outro dia, onde eles fazem as reuniõezinhas, já os sócios e os 

gestores a gente fez hoje porque eu estava viajando, e ai a gente molda conforme a 

minha agenda e dos outros sócios também, mas tem que ter, tem que ter, tem que 

ter, inclusive a gente aprovou hoje, pra ter além dessas reuniões aqui internas, uma 

mensal dos sócios fora da empresa, pra gente discutir coisas estratégicas dos nossos 

negócios fora do ambiente de trabalho, onde aqui a gente avalia resultado, então a 

gente vai fazer uma. 

Entrevistador:  

 A última pergunta: em relação às metas e os objetivos. Como são trabalhados? Em 

parte você já me falou como é, mas a liberdade que o pessoal, a proximidade entre 

staff e tático é grande, intermediário ali. Mas qual é a liberdade? Ou se tem liberdade, 

pra estabelecer essas metas? O planejamento estratégico beleza, a longo prazo, mas 

eles, qual é a liberdade que se tem pra atender os objetivos? 

Entrevistado 1:  

A gente (eu não sei se a palavra certa é liberdade), é uma empresa. A gente 

estabelece as metas, por departamentos, por áreas, e a gente monitora, checa, ao 

longo do mês a gente vai acompanhando e chega final do mês, você vê se foi 

alcançado se não foi, o por que não foi, o que faltou, faz ajustes, redefine a meta. E, 

como a gente trabalha em áreas muito especificas de variação, principalmente a 

empresa de locação, ela tem uma métrica, a variação dela é muito pequena, a 

empresa de venda, como depende muito de, no cenário que a gente vive hoje, 

depende muito de crédito imobiliário, e as pessoas estarem com seu crédito aprovado, 

não ter restrição. 

Então são dinâmicas diferentes: você não compra um imóvel todo dia. Esse é o perfil 

de um cliente muito mais especifico. Qualquer imóvel pequeno hoje é a partir de 100-

150 mil reais. Então a estrutura, o grau de complexidade dessas operações são 
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maiores, e pra locação de vendas, é uma dinâmica diferente do mercado. A pessoa 

locar um imóvel de mil, mil e quinhentos reais, a constância é muito maior ao longo do 

processo mês a mês. Então são coisas muito distintas. Essas reuniões de ajuste são 

especificas por departamento, em função de mercado e grau de complexidade de 

cada operação, não dá pra você ter operações diferentes e querer ter. 

Entrevistador:  

Como se fosso uma variável única?! 

Entrevistado 1:  

É! Você não pode avaliar operações diferentes com a mesma métrica, você vai errar 

na análise. Você vai se estressar com uma, e vai ficar muito feliz com outra. São 

clientes diferentes, cenários diferentes, então você tem que ter também esse 

conhecimento, essa visão, essa sensibilidade.  

Entrevistador:  

Nem era uma pergunta prevista aqui, mas acabou me surgindo, você acredita que 

agora com cinco empresas, com projetos? 

Entrevistado 1:  

Não, projetos é um departamento! Pode ser que se isso, a gente vai testar, se a coisa 

desenvolver. Não sei se a coisa pode migrar pra ser uma empresa, mas de qualquer 

forma é mais uma, é um serviço, que gera uma solução pro nosso cliente, e é também 

um gerador de receita também pra empresa. 

Entrevistador: 

Tu atribuirias a existência hoje de 4 empresas, no lugar de apenas uma, à ideia do 

Planejamento Estratégico, na sua concepção, te permitiu ver as possibilidades de 

negócios? 

Entrevistado 1:  

Sim, com certeza, quando você faz um planejamento estratégico, você analisa o teu 

negócio e olha pra dentro de si: quem você é? Como estão os teus resultados? E, aí 

você olha pra fora: como está o mercado? Pra onde o mercado está indo? Quem são 
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os seus concorrentes? Quais são os pontos fortes e fracos que você tem? Faz uma 

SWOT específico, uma ferramenta mais simples.  

Contrata uma consultoria, contrata consultoria contábil financeira. Nós já temos uma 

muito boa. No nosso caso a gente contratou um especialista em coaching e PNL pra 

trabalhar a mente dos gestores, pra que a gente pudesse passar de um grupo 

imobiliário, e tornar a ser um grupo empresarial. Pra gente se entender, entre os 

sócios, qual é a nossa missão, o que a gente representa no mercado. Pra que a gente 

pudesse entender que não somos mais um grupo imobiliário de compra e venda. 

Agora abriu consórcio, abriu a corretora de seguros. Pra onde vai? Não sei, naquilo 

que a gente tiver, gestão, competência, conhecimento, e que esteja dentro do nosso 

radar, da na nossa área de atuação, a gente tem que consolidar, fazer a coisa ser 

sustentável, pra que a gente possa cumprir, missão, visão e valores.  

Ah! Vocês querem ser o maior grupo? Não, não, naquilo que a gente fizer, nós 

queremos sermos os melhores para os nossos clientes. Qual o tamanho que nós 

vamos ter?! Não sei, não tô muito preocupado com isso. Até por que não adianta. Tem 

grupos que crescem muito mais rápido que o nosso, mas não tem a mesma cultura 

que a gente tem, de valorizar as pessoas, de criar relacionamentos de longo prazo, 

tem gente que cresce rápido e também some rápido. Se uma empresa ganhou milhões 

e com três quatro anos quebrou, por que não é fácil.  

Às vezes nascer e crescer é fácil, mas o difícil é manter diante de tantos obstáculos, 

que é a economia, a concorrência, a tua gestão, os teus erros, a gente comete erro! 

Quantas empresas não quebram ao longo do processo, por erros dos gestores?! Erro 

de estratégia, tomada de decisão, contratação, questões trabalhistas, erros na 

operação, na aplicação do teu serviço, na venda do seu produto, erros de 

investimento, você tirou dinheiro do caixa e não podia e fez um investimento, pensava 

que ia dar retorno e o retorno foi ruim, não deu o cara financeiramente quebrou.  
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APÊNDICE C - Transcrição da Entrevista com o Sr. Diretor Administrativo 

(22/11/2017) 

ENTREVISTADOR:  

Além da usar o SWOT e 5W2H, vocês sempre tem auxilio de alguma ferramenta como 

software que pode prever ou ajudar a avaliar. 

ENTREVISTADO 2:  

As planilhas que nós usamos, a SWOT já é uma planilha cruzada, então ele já 

desencadeia num planejamento de ação, num mapa de tarefas com prazos e com 

quem vai fazer. E aí a partir disso vou pra 5W2H, pra poder detalhar essas ações, pra 

fazer com que essas ações ganhem um pouco mais de corpo, pra saber inclusive. Por 

que lá no SWOT, quando faço meu cruzamento, entre pontos, sejam eles um porto 

forte e uma oportunidade por exemplo, que eu queira aproveitar, e eu desencadeio 

uma ação, lá só vai ter o seguinte, que eu tenho que fazer isso em tal data, lá não diz 

como que eu fazer, quem que vai fazer, quanto vai custar, aí o que que eu faço, aí a 

partir disso eu vou pra 5W2H: quem, quando, onde, com quem? E assim a gente vai 

buscando esse ajuste pra que o nosso planejamento seja de fato consistente.  

Nosso planejamento estratégico passa justamente por essas premissas, pra que a 

gente possa, e o que faz diferença também no corpo da empresa, em como a gente 

planeja é de fato a minha interligação com as diversas áreas da empresa, porque, 

porque ai eu consigo verificar o que tá faltando, pro comercial, pra dar suporte ao 

administrativo, pra dar/ contratar suporte de marketing, eu consigo então fazer de fato 

esse link, eu consigo verificar a velocidade de produção. Então assim a gente 

consegue ter uma interação, o nosso nível hierárquico é muito “chato” (próximo, pouco 

verticalizado), um nível hierárquico baixinho, a gente não tem uma pirâmide, com uma 

distância muito grande, então a nossa comunicação flui muito fácil.   

ENTREVISTADOR:  

O Entrevistado 1, informou como era a divulgação interna do P.E., já com a informação 

anterior, do uso forte de reuniões. 

ENTREVISTADO 2:  
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Ah! Pode colocar aí, nós utilizamos o Canvans, inclusive nós fizemos um Canvas 

atualíssimo, vou até achar aqui pra você.  

ENTREVISTADOR:  

O Entrevistado 1 comentou, e sempre frisou às reuniões, e em mais de um momento 

ele comentou que estavam todas as empresas num mesmo prédio. Eu imaginei que 

a estrutura não era tão verticalizada pra a reunião ser a mais utilizada pra passar as 

informações, com muitas reuniões. É por que é fácil reunir todo mundo? 

ENTREVISTADO 2:  

Os sócios que fazem parte desse corpo, já estão há bastante tempo juntos. Todos nós 

sabemos muito bem quais são nossas funções, então isso não tem dúvidas, a gente 

não tem vaidade de se perder. Ah! Será que eu vou entrar na área do outro? Não tem 

isso! Então, a gente sabe muito bem o que cada um faz e como faz, e o que cada um 

tem que fazer para com sua equipe, e isso é muito legal, por que o que acontece, 

quando a gente trata de um planejamento, vamos fazer assim, assim assado.  

A disseminação disso é muito rápida, tendo em vista que, por exemplo, numa reunião 

eu tenho a minha diretora comercial de marketing, a minha diretora comercial da parte 

de administração. Ela sai da reunião, e já reúne a equipe dela, e é repassado muito 

rapidamente, e depois tem um acompanhamento dela com relação a isso, como isto 

está fazendo realmente acontecer. Então a gente faz um reforço, com a comunicação 

visual do que a gente quer. Por exemplo, missão, visão e valores, você vai ver em 

toda parte: nas salas, nos quadros as palavras chaves. Nós temos quatro palavras-

chaves na nossa missão: segurança, excelência, transparência e respeito. Se você 

olhar ali na nossa missão, visão e valores, vai ver, que a gente quer fazer negócio 

com essas quatro palavras.  

Então tem o reforço, nessa sala tem segurança, na outra tem transparência, na outra 

tem respeito, na outra tem excelência. Pra que? É assim que a gente trabalha, é assim 

que a gente quer trabalhar, além de reforçar em reunião, além de reforçar com a 

divulgação do planejamento, do plano de marketing, além de divulgar assim, a gente 

divulga no visual, você tem esse quadro aqui, na outra sala você tem um quadro 

enorme, todo mundo tem acesso de forma clara do que é o nosso planejamento.  

ENTREVISTADOR:  
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Na parte de vendas são todos profissionais liberais? 

ENTREVISTADO 2:  

Sim. O corretor é uma profissão, como o advogado, como o médico, ele tem o CRECI, 

e isto lhes dá autonomia pra trabalhar com quem ele quiser, inclusive pra mim. Então, 

inclusive pra mim, o que a gente preza, é que o corretor que estiver conosco, tem uma 

certa exclusividade. Mas com base em que? Com base na estrutura que eu ofereço 

pra ele. E essa estrutura, faz com que ele se sinta cômodo de permanecer só comigo, 

mas isso não dá, vamos dizer assim, a obrigação em momento algum, de amanhã ou 

depois ele olhar pra mim: olha, foi muito bom trabalhar com você, mas o 'fulano de tal' 

tá me oferecendo mais pra eu ir trabalhar com ele. Tô indo! Por que ele é livre. Não 

precisa nem me agradecer.  Todos os corretores imobiliários, são prestadores de 

serviço. Não são funcionários.  

O escritório de contabilidade, também é um prestador de serviço, todos aqueles que 

são contratados, que não fazem parte da empresa, eles não vão ter a mesma 

profundidade, detalhamento do nosso Planejamento Estratégico, como uma opção 

nossa de manter uma certa proteção, eu preciso me proteger, então tem algumas 

coisas que eu vou mais afundo com algumas pessoas, por exemplo, quem faz parte 

da empresa, meus gestores que são contratados, que estão comigo, esses sabem, 

mais à fundo, como meus assistentes administrativos, os meus gerentes 

administrativos, as pessoas que trabalham comigo, de forma, vamos lá, com vinculo, 

a essas pessoas eu dou mais dedicação, pra que elas saibam, que se aprofundem no 

planejamento estratégico, para que a gente faça acontecer juntos, do que com 

aqueles que não fazem parte.  

Aqueles que não fazem parte, você divulga o superficial, de tal forma, que ele possa 

cumprir bem a função dentro das minhas premissas, dentro da minha missão, dentro 

da minha visão, dentro dos meus objetivos. E obviamente eu tenho mecanismos, de 

verificação e de avaliação pra ver se ele está cumprindo, dentro do que eu desejo, 

com relação ao que? Pra de fato manter a qualidade, que eu tanto prezo, a segurança 

que eu tanto prezo, a excelência que eu tanto prezo: o respeito ao cliente que eu tanto 

prezo. Se o corretor desrespeitar o cliente, ou se ele mentir pro cliente, ele vai tá fora 

totalmente do que eu prezo. Então, se ele tá fora do que eu prezo, ele não vai ser 

mais meu parceiro. Então se ele não vai mais ser meu parceiro, se ele tiver 
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conhecimento profundo do meu planejamento estratégico, acontece que amanhã meu 

concorrente também terá. 

ENTREVISTADOR:  

No seu planejamento estratégico é previsto, quem vai ter acesso e a quais 

informações, distinguindo funcionários com vinculo, prestadores de serviço? 

ENTREVISTADO 2:  

Sim. É previsto e de qual forma, nós conversamos entre nós, as informações que vão 

ser divulgadas em massa, quais não serão divulgadas em massa, quais serão 

divulgadas pra que tipo de pessoas, quem vai divulgar, isso a gente trata também, 

quando a gente tá fazendo nosso planejamento. 

ENTREVISTADOR:  

Então tem níveis de divulgação? 

ENTREVISTADO 2: t 

Tem níveis de divulgação, tem filtros de divulgação, não só níveis, em alguns 

momentos. Por exemplo: pra alguns gerentes eu divulgo uma parte da informação que 

é totalmente pertinente ao que ele faz, e não divulgo pra outra parte que não é 

pertinente, que não faz parte da sua atividade, são preocupações alheias. Nós 

contratamos profissional externo pra fazer o Canvas aqui com a gente, pra você ter 

ideia. Não, é por que assim, nós queríamos isenção, a gente queria tentar, evitar os 

vícios, que alguém. 

ENTREVISTADOR:  

Então pra recapitular, até aqui ficamos assim: diretoria, com três diretores, e na 

administradora, há dois gestores? 

ENTREVISTADO 2:  

Isso! Um comercial e um de cunho administrativo, que é o que cuida de todos os 

contratos, na administradora. Eu tenho uma pessoa que vai fazer a locação, 

comercial, com os corretores, que vai junto do cliente na visita. Uma vez que o cliente 

quer locar o imóvel com a gente, ele vai entregar a documentação, vai fazer um 
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contrato, eu vou ter que mandar um boleto pra ele todo mês, vou ter que cobra-lo se 

ele não pagar, e aí eu tenho outra pessoa que cuida só do administrativo.  

Na empresa de vendas a mesma coisa: uma pessoa que cuida da equipe comercial, 

focada em vender, em mostrar os imóveis e tudo o mais. Esse cliente vai receber uma 

proposta de uma pessoa do administrativo que vai, fazer um contrato, que vai falar 

com o jurídico, pra ver se o contrato tá tudo ok. Se estiver tudo certo, que vai assinar 

esse contrato com o inquilino, que vai tirar qualquer dúvida com relação à 

documentação, que vai acompanhar, que vai acompanhar a questão do banco, é o 

administrativo que cuida disso, não é o gestor comercial. O corretor fica livre pra 

vender mais. 

ENTREVISTADOR:  

No setor comercial, ficam quem? 

ENTREVISTADO 2:  

Gerente e corretores, gerente comercial e corretores. 

ENTREVISTADOR:  

E aqui, já começam os profissionais liberais, os corretores. E os que vão pra debaixo 

do seu 'guarda-chuva' (como diretor), são o pessoal do jurídico, o auxilio jurídico, o 

contábil? 

ENTREVISTADO 2:  

Isso tudo na diretoria administrativo financeira.  

ENTREVISTADOR:  

E na área administrativa (empresa de vendas)? 

ENTREVISTADO 2:  

Nessa área tem só a gerente administrativo. Por que ela é suficiente para o trabalho. 

Ela já teve assistente, quando o mercado estava num momento mais explosivo. Era 

ela e mais assistentes. A partir do momento que o mercado deu uma retraída, os 

assistentes foram dispensados, e ficou somente a gerente. Então, se o mercado voltar 

à expansão, contrata-se novos assistentes, pra poder dar assessoria, dar assistência 

a ela.  
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Se ela, por exemplo, tiver a necessidade de acionar o jurídico, que eu já tenho 

contratado, pra uma dúvida de cláusula contratual, isso na área de vendas. Na 

administradora você tem uma pessoa pra renovação de contratos, fazer novos 

contratos. Você tem uma gestora geral da área. E  você tem uma pessoa para os 

contratos, e uma pra área de renovação e destrato (cancelamento de contrato), e 

vistorias. Essa das vistorias, por exemplo, é uma engenheira.  Nessas vistorias, ela 

tem abaixo dela, vistoriadores que ela contrata, que são profissionais liberais. Ela tem 

essa autonomia de contrata-los. Nas vendas o administrativo tem só um gestor.  

ENTREVISTADOR:  

A Seguradora e os Consórcios, compartilham de uma estrutura semelhante, comercial 

e administrativo? 

ENTREVISTADO 2: 

 Isso! Bem semelhante! 

ENTREVISTADOR:  

No Comercial. há só gestor, ou possuem corretores também? 

ENTREVISTADO 2: 

Não chamamos de corretor, e sim de angariador. 

ENTREVISTADOR:  

Gestor, mais angariadores? 

ENTREVISTADO 2:  

Isso! Já previsto pro ano que vêm! 

ENTREVISTADOR:  

No administrativo? 

ENTREVISTADO 2:  

O administrativo, ao menos por enquanto, ainda está vinculado à diretoria, por que 

como tem pouco serviço, a partir do momento que ela crescer em tamanho e volume, 
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a gente vai ter auxiliar administrativo pra fazer os serviços básicos, e deixar os 

serviços estratégicos ficarem com a diretoria.  

ENTREVISTADOR:  

Então, enquanto não alcançar volume fica com o staff? 

ENTREVISTADO 2:  

Isso! 

ENTREVISTADOR: 

O grupo funciona quase que num sistema de holding, e pelo que percebi é o que se 

pretende. Normalmente uma holding, é um CNPJ que administra CNPJ’s, no caso de 

vocês, estão ligados a todos o CNPJ’s diretamente, ou possuem um CNPJ pra isso?  

ENTREVISTADO 2:  

Nós somos sócios, sócios dos quatro CNPJ’s. Quando nós formos pra uma holding, 

então eu vou ter um PJ que vai comprar as outros PJ, e todo mundo vai estar linkado 

à holding. 

ENTREVISTADOR:  

Na empresa de Consórcio segue a mesma linha? Comercial com um gestor? 

ENTREVISTADO 2:  

Isso! A mesma coisa com o staff quanto ao administrativo, por que ainda é pequeno. 

Mas aqui já tem o gestor mais dois corretores. 

ENTREVISTADOR:  

Apesar de ser uma possibilidade, de ser uma fraqueza, o número de profissionais 

liberais, poder levar a uma perda de identidade. 

ENTREVISTADO 2:  

Esses profissionais liberais fazem parte do nosso planejamento: ter contratados. Isso 

dentro da Empresa de Consórcios, estamos fazendo testes pra ver qual o melhor 

formato. Mas a possibilidade de contratação já está bem encaminhada, talvez seja a 

melhor alternativa. 
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ENTREVISTADOR:  

Uma questão que acaba por se pensar quando se estuda o planejamento estratégico 

de uma empresa, é a forma do mesmo, como flexível, rígido, ultrapassado, 

empreendedor, e nessa entrevista como na anterior foi notado que gerência e diretoria 

são bem abertas a críticas e sugestões, propostas, novos negócios, com um 

planejamento do grupo, mas compreendendo as peculiaridades de cada uma das 

empresas, como mercado, estrutura. 

ENTREVISTADO 2:  

Com adaptações sempre que necessário, até por que não existe mais planejamento 

rígido, então você tem que ter plano A, B, e C, e no meio do plano A, B e C. pode ter 

desdobramentos, ter que fazer ajuste em todos eles, vai que nenhum deles vá 

funcionar. A gente tem que alterar isso aqui pra fazer a coisa andar, e nós somos 

altamente impactados pelos fatores externos, externos e internos. Por que, se eu 

perco corretores, eu já tenho um impacto grande na minha forma de trabalho. Se eu 

tenho uma mudança na legislação, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, diz que 

vai financiar só 50%. E não vAI mais financiar nem 80%, nem 90%, tem um impacto. 

Você tem que mudar a estratégia de venda, tem toda uma série de dificuldades. Por 

isso que inclusive nós estamos ampliando nosso leque de atuação. E, você tem um 

mercado latente, claro e evidente, que pode ser muito bem explorado por nós. E nós 

temos condições de fazermos coisas bem diferentes, de inovar, os nossos próprios 

clientes, precisam de seguro, quando locam o imóvel, ele tem que segurar o imóvel, 

é obrigatório por lei, lei do inquilinato, então tem uma série de links que fazem com 

que eu possa trafegar muito bem nesse mercado. 

ENTREVISTADOR:  

Como fica a gerência de vistorias, só pra recapitular? 

ENTREVISTADO 2:  

Tenho uma gerência de vistorias, que é o setor responsável por manter os imóveis 

como foram locados: se eu te entreguei com a parede pintada, você tem que me 

entregar com a parede pintada. Esse setor é responsável por manter o patrimônio do 

cliente, de forma saudável, pra não deixar deteriorar o patrimônio da pessoa. Eu 

sempre tenho dois clientes, parte do meu contrato é com o proprietário do imóvel, de 
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forma que eu falo, eu locar o seu imóvel, mas eu vou mantê-lo de forma saudável, de 

forma que você possa locar pra outros depois sem problema nenhum, se destruírem 

o imóvel vão ter de reconstruir.  

Então, tanto eu, quanto empresa que tenho que gerenciar isso, e eu tenho uma pessoa 

exatamente pra isso. E  abaixo dessa pessoa tem os vistoriadores, esses fazem tudo 

dentro de um sistema. Tudo que foi conversado aqui, tem um sistema na empresa 

inteira, um sistema informatizado, ou seja, a pessoa entra, no celular dele ele 

consegue, fotografar, vistoriar, escrever e linkar com o meu sistema.  Nós fomos a 

primeira empresa a usar, nós trouxemos, existe hoje no mercado, ele é o maior 

sistema imobiliário do Brasil hoje. Não foi sempre assim, nós fomos a primeira 

imobiliária a adquirir esse sistema aqui em Rondônia. 

 

 


