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RESUMO 

 

Introdução: O planejamento estratégico é uma ferramenta crucial mesmo para as pequenas 

empresas, pois permite que elas controlem melhor suas atividades, além de identificar os 

setores que necessitam de mudanças. As estratégias tendem a simplificar certas tomadas de 

decisões, auxiliar na otimização dos lucros e ajudar a prever possíveis problemas, auxiliando 

em sua permanência no mercado, tanto no curto quanto no longo prazo. Com a pandemia 

mundial, o desafio de sobreviver às crises mercadológicas se tornou maior, principalmente 

porque muitas organizações tiveram o funcionamento restrito em virtude de contenção ao 

avanço do COVID-19. Essas dificuldades levaram muitas empresas à incapacidade de manter 

o funcionamento, pois como a pandemia foi uma situação imprevista, muitas delas não 

estavam preparadas para mudanças tão agressivas e de aplicação imediata. Objetivo: O 

estudo almejou mostrar a importância do planejamento estratégico nas empresas de pequeno 

porte, tanto para sua permanência no mercado, quanto para seu crescimento pessoal. 

Metodologia: O estudo foi desenvolvido por meio do método de revisão bibliográfica feita no 

repositório de dados Google Acadêmico. Utilizou-se a expressão exata "planejamento 

estratégico" and "empresas de pequeno porte" and "crescimento e sobrevivência". Delimitou-

se o período de 2011 a 2021, classificação por relevância, apenas páginas em português. 

Foram selecionados apenas artigos científicos completos. Além disso, foi adotada a seleção de 

artigos mais recentes, completos e com temas mais objetivos além de temas respectivamente 

parecidos, logo foram selecionados cinco artigos. A análise foi feita com abordagem 

qualitativa. Considerações Finais: Um bom planejamento estratégico funciona como uma 

projeção futura de onde se deseja chegar, com isso em mente torna-se mais fácil analisar quais 

caminhos seguir e quais decisões tomar, podendo analisar se os impactos gerados por tais 

escolhas levarão aos resultados desejados.  Nota-se pela pesquisa, que apesar das diferentes 

formas de pensamento, um conceito básico destaca-se: a importância da existência de um 
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planejamento estratégico independente do porte ou segmento da organização. Por meio dos 

trabalhos encontrados percebeu-se que esse é um assunto que muitas empresas ainda não 

conhecem, ou seja, é possível que muitas empresas não tenham noção da importância, nem 

dos benefícios propiciados pelo planejamento adequado. Isso é algo preocupante, pois além 

de auxiliar na permanência no mercado, tal ferramenta também oferece outros inúmeros 

benefícios, como o auxílio na otimização dos lucros, algo buscado por todas as empresas, 

independente do setor. Em contra partida, pode-se notar um pequeno crescimento na busca 

pelo assunto nos últimos anos, o que é um ponto positivo, pois indica que cada vez mais 

empresas vêm adquirindo interesse e conhecimento sobre tal instrumento de gestão. 
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