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Resumo

Este trabalho tem como principal objetivo elaborar uma proposta de planejamento estratégico e apresentá-la como uma importante
ferramenta de gestão à uma empresa franqueada do mercado de seguros. Para alcançar tal objetivo foi realizada uma revisão teórica
sobre franquias, planejamento estratégico e mercado brasileiro de seguros. Posteriormente foram estudadas as características da
empresa franqueada, que é o objeto de estudo, através de visita técnica à empresa. Em seguida, foi realizada uma proposta de
planejamento estratégico baseada nos dados coletados na visita técnica, análise do ambiente no qual a empresa está inserida e nas
características pessoais dos gestores. O planejamento desenvolvido foi bem aceito pelos gestores, pois os pontos tratados não
conflitavam com os interesses da empresa franqueadora, e algumas considerações foram apenas reforçadas e não alteradas como missão
e valores da empresa. Em relação a análise externa, os gestores demonstraram conhecimento sobre o mercado no qual a empresa está
inserida e sobre a economia de sua região de atuação. Este trabalho também proporciona compreender melhor a gestão estratégica de
empresas franqueadas.
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Resumo 

Este trabalho tem como principal objetivo elaborar uma proposta de planejamento estratégico 

e apresentá-la como uma importante ferramenta de gestão à uma empresa franqueada do 

mercado de seguros. Para alcançar tal objetivo foi realizada uma revisão teórica sobre franquias, 

planejamento estratégico e mercado brasileiro de seguros. Posteriormente foram estudadas as 

características da empresa franqueada, que é o objeto de estudo, através de visita técnica à 

empresa. Em seguida, foi realizada uma proposta de planejamento estratégico baseada nos 

dados coletados na visita técnica, análise do ambiente no qual a empresa está inserida e nas 

características pessoais dos gestores. O planejamento desenvolvido foi bem aceito pelos 

gestores, pois os pontos tratados não conflitavam com os interesses da empresa franqueadora, 

e algumas considerações foram apenas reforçadas e não alteradas como missão e valores da 

empresa. Em relação a análise externa, os gestores demonstraram conhecimento sobre o 

mercado no qual a empresa está inserida e sobre a economia de sua região de atuação. Este 

trabalho também proporciona compreender melhor a gestão estratégica de empresas 

franqueadas. 

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico; Franquias; Microempresas. 

 

 

Abstract 

This paper has as main objective to develop a strategic planning proposal and present it as an 

important management tool to a franchisee company in the insurance market. To achieve this 

objective a theoretical review was made on franchises, strategic planning and Brazilian 

insurance market. Later the characteristics of the franchisee company were studied, which is 

the object of study, through technical visit to the company. Then one strategic planning proposal 

was made based on data collected in the technical visit, analysis of the environment in which 

the company operates and personal characteristics of managers. The planning developed was 

well accepted by managers, because the treated points did not conflict with the interests of the 

franchisee company and some considerations were only strengthened and did not change the 

mission and values of the business. In relation to external analysis, managers demonstrated 

knowledge about the market in which the company operates and the economy of its region. This 

work also provides a better understanding of the strategic management of franchisee businesses. 

 

Keywords: Strategic Planing; Franchinsing; Small Business 
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1 Introdução  

Conforme os dados da Associação Brasileira de Franchising (2016), o mercado brasileiro de 

franchising apresentou uma expansão de mais de R$ 100 bilhões nos últimos 10 anos, este 

mercado move cada vez mais pessoas a investir nesta modalidade de negócio e abrir seu próprio 

empreendimento. Poucos assuntos de gestão empresarial proporcionam tanto interesse quanto 

o tema de franchising. Este tema é visto para os pequenos empreendedores como uma boa 

oportunidade de construir seu negócio próprio (SILVA, 2012). 

No mercado de franquias, um seguimento que tem se destacado são as franquias de seguradoras. 

De acordo com os dados da Confederação Nacional das Seguradoras -  CNseg (2015), o 

mercado nacional de seguros, que só em 2014 arrecadou R$ 324, 6 bilhões em prêmios diretos 

de seguros, saúde suplementar, contribuições previdenciárias e em títulos de capitalização. 

Considerando tais indicadores, algumas empresas especializadas em seguros, resolveram 

investir fortemente na modalidade de franquia como modelo de expansão. 

Tais fatores também ajudam a compreender os índices de crescimento de novas microempresas 

no Brasil, que de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE (2013), cresceu 30% em 2012 alcançando o número de 7,1 milhões de microempresas 

no território nacional. Porém apesar desses índices, segundo o mesmo estudo, cerca de 24% 

destas novas empresas encerrarão suas atividades antes do segundo ano de atividades e apenas 

42% sobreviverão após cinco anos de atividades devido à falta planejamento e falta de 

conhecimento do próprio negócio. 

O Planejamento Estratégico é uma das principais ferramentas de gestão que visa organizar as 

ideias das pessoas, de forma que se possa criar uma visão do caminho que se deve seguir 

(ALMEIDA, 2010). 

Considerando esse contexto o objetivo principal deste trabalho é propor ações de planejamento 

estratégico para uma microempresa franqueada que atua no ramo de seguros. Sendo os objetivos 

específicos: a) estudar as particularidades da microempresa em análise; b) levantar as possíveis 

contribuições do uso do planejamento estratégico como ferramenta de gestão a empresa; e c) 

elaborar uma proposta de planejamento estratégico. 

 

2 Referencial Teórico 

2.1 Conceito de Planejamento Estratégico 

 Fischmann e Almeida (2014) afirmam que o Planejamento Estratégico é uma ferramenta capaz 

de oferecer a organização uma análise do ambiente no qual ela está inserida e também criar uma 

consciência das suas oportunidades e ameaças dos seus pontos fortes e fracos. Desta forma, a 

organização consegue estabelecer um propósito de direção para assim aproveitar as 

oportunidades e neutralizar os riscos. Para o SEBRAE (2015), o Planejamento Estratégico é 

uma ferramenta que estabelece os planos gerais que permeiam o destino da empresa, sendo 

elaborado no nível organizacional, visando o longo prazo e abrangendo toda a organização.  

Perter & Certo (2007) definiram que o Planejamento Estratégico é um processo contínuo e 

interativo responsável por manter a organização como um conjunto apropriadamente integrado 

a seu ambiente. 

 

2.2 Elaboração do Planejamento Estratégico segundo Oliveira (2014) 

Oliveira (2014) estabeleceu quatro principais etapas para a elaboração do planejamento 

estratégico:  
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Figura 1: Etapas do Planejamento Estratégico. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2014). 

 

A etapa do Diagnóstico estratégico é responsável por identificar como a empresa se encontra 

atualmente e pode ser dividida em cinco etapas: identificação da visão, identificação dos 

valores, análise externa, análise interna, análise dos concorrentes ( OLIVEIRA, 2014). Sendo 

que:  

 Identificação da visão: levanta as necessidades e expectativas do corpo diretivo e 

acionistas da empresa. 

 Identificação dos valores: identifica o conjunto de princípios, crenças e questões éticas 

que fornecem sustentação as decisões que envolvem a organização. 

 Análise externa: são levantas as ameaças e as oportunidades do ambiente externo e quais 

as melhores maneiras de como usufrui-los (oportunidades) ou evitá-los (riscos). 

 Análise interna: aqui são definidos os pontos fortes, fracos e neutros da organização. 

Segundo Oliveira (2014), os pontos neutros são variáveis que mesmo que não existam 

critérios e parâmetros de avaliação para sua classificação entre forte e fraco, devem ser 

considerados na análise interna. 

 Análise dos concorrentes: o objetivo desta etapa é identificar as principais vantagens 

competitivas da própria organização e de seus concorrentes e também identificar a 

vantagem competitiva que o mercado “quer comprar” (OLIVEIRA, 2014). 

 

A etapa de Missão da Empresa é responsável por determinar o motivo pelo qual a organização 

existe e seu posicionamento estratégico (OLIVEIRA, 2014). Ela pode ser dividida em cinco 

passos: 

 Estabelecimento da missão da empresa: a missão é o objetivo central da existência da 

organização, razão pelo qual ela foi estabelecida. Kotler (1980, apud OLIVEIRA, 2014) 

descreve que a missão da empresa deve satisfazer alguma necessidade do ambiente 

externo, e não apenas um produto ou serviço que será comercializado. 

 Estabelecimento dos propósitos atuais e potenciais: nesta etapa são estabelecidos quais 

os setores que a organização atua e/ou que pretende atuar. 

 Estruturação e debate de cenários: aqui devem ser desenvolvidos cenários que explorem 

as possibilidades alternativas do futuro e que retratem determinado momento no futuro 

Diagnóstico 
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empresa

Instrumentos 
prescritivos e 
quantitativos

Controle e 
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ou que possam detalhar a evolução e a sequência de eventos desde o momento atual até 

o determinado momento no futuro. 

 Estabelecimento da postura estratégica: nesta etapa será definido como a empresa se 

posicionará no mercado. Para que seja realizada com êxito é fundamental que seja 

levado em consideração o diagnóstico estratégico e uma reflexão sobre como a 

organização executa sua missão. 

 Estabelecimento das macroestratégias e macropolíticas: nela são determinadas as 

principais ações que a organização deverá adotar para usufruir e gerar vantagens 

competitivas – macroestratégias. Também são estabelecidas as principais diretrizes que 

servirão como apoio para a tomada de decisão – macropolíticas (OLIVEIRA, 2014). 

 

Na etapa Instrumentos Prescritivos e Quantitativos é definido como a missão da organização 

será realizada, em outras palavras, onde quer chegar e como alcançar. Também são 

estabelecidos os objetivos, desafios, metas, estratégias, projetos e planos de ação. 

De acordo com Oliveira (2014), os instrumentos prescritivos oferecem a explicitação do que a 

organização precisa realizar para alcançar seus objetivos e cumprir sua missão. E podem ser 

estabelecidos em três passos: a) estabelecimento de objetivos, desafios e metas; b) 

estabelecimento de estratégias e políticas; c) estabelecimento dos projetos e planos de ação 

OLIVEIRA, 2014). Os instrumentos quantitativos correspondem as projeções econômico-

financeiras e o planejamento orçamentário, levando em consideração todos os recursos 

necessários para a realização dos projetos, programas, planos de ação e atividades previstas. 

Esta etapa deve estar conectada com o planejamento operacional da organização (OLIVEIRA, 

2014). 

Na etapa Controle e Avaliação é avaliado como a empresa vem atingindo suas metas, objetivos, 

desafios, estratégias e planos de ação pré-estabelecidos. Oliveira (2014) afirma que esta etapa 

envolve processos de: estabelecimento e análise de indicadores de desempenho; avaliação dos 

profissionais envolvidos no processo; comparação do desempenho real com os instrumentos 

prescritivos estabelecidos; análise dos instrumentos prescritivos; tomada de ações corretivas; 

acompanhamento da eficiência e eficácia das ações corretivas; e adição de informações ao 

processo de planejamento para que sejam desenvolvidos novos ciclos de atividades 

administrativas. 

 

2.3 Elaboração do Planejamento Estratégico segundo Barney & Hesterly (2011) 

Barney e Hesterly (2011) definiram que o processo de administração estratégica é um conjunto 

sequencial de análises e escolhas que podem levar uma empresa a gerar vantagem competitiva. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Processo de administração estratégica 
Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2011). 

 

1) Definição da missão da empresa: Barney & Hesterly (2011) afirmam que o processo 

tem seu início no estabelecimento da missão. Missão é definida como o propósito da 

empresa no longo prazo.  

2) Estabelecimento dos objetivos: Barney & Hesterly (2011) consideram que objetivos são 

alvos específicos e mensuráveis que a organização pode utilizar como forma de avaliar 
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como está realizando sua missão. Os autores classificam os objetivos em dois 

segmentos: os objetivos de alta qualidade, que estão conectados a missão da organização 

e são fáceis de medir e acompanhar; e os objetivos de baixa qualidade, que não são 

quantitativos o suficiente para serem utilizados como acompanhamento da missão da 

empresa. 

3) Análises externa e interna: Barney & Hesterly (2011) afirmam que a análise externa 

proporciona a empresa a capacidade de identificar as principais ameaças e 

oportunidades em seu ambiente competitivo. É nesta etapa que é possível avaliar como 

a competição evoluirá considerando os seguintes aspectos: mudanças tecnológicas; 

acontecimentos internacionais específicos; condições legais e políticas; clima 

econômico; tendências culturais; tendências demográficas. Já a análise interna é capaz 

de proporcionar a empresa a identificação de suas forças e fraquezas organizacionais e 

melhor compreensão de seus recursos e capacidades.   

4) Escolha estratégica: Barney & Hesterley (2011) alegam que nesta etapa do processo a 

organização deve escolher qual será sua “teoria de como obter vantagem competitiva” 

considerando os elementos que foram estabelecidos nas etapas anteriores, de modo que 

respeite sua missão, seja consistente com os objetivos, explore as oportunidades e 

neutralize as ameaças. 

5) Implementação da estratégia: a organização deve adotar políticas e práticas consistentes 

para garantir a implementação de sua estratégia. Eles determinam três políticas e 

práticas organizacionais específicas que são fundamentais para a implementação da 

estratégia: estrutura organizacional formal da empresa; sistemas formais e informais de 

controle gerencial; política de remuneração de funcionários (BARNEY; HESTERLY, 

2011). 

6) Vantagem competitiva: Barney & Hesterly (2011) definem vantagem competitiva como 

principal objetivo do processo de administração estratégica.  

 

2.4 Indicadores, Perspectivas e Tendências do Mercado de Seguros Brasileiro 

De acordo com a SUSEP (2015), as profundas mudanças no mercado segurador nacional 

ocorridas na década de 90 juntamente com a nova política monetária, estabelecida em 1994, 

proporcionaram um acentuado crescimento ao mercado segurador nacional. Sua 

representatividade no PIB (sem considerar saúde complementar) cresceu, passando de 1,2 % 

em 1990 para 4% em 2013 (com uma arrecadação de R$ 294 bilhões em prêmios diretos de 

seguros e contribuições previdenciárias), como podemos observar no gráfico a seguir: 

Importante salientar que o mercado nacional é concentrando em três grupos: seguro saúde, 

seguro de pessoas (vida, acidentes e previdência) e automóveis. No ano de 2013, estes ramos 

representaram 85% da receita total do setor, conforme gráfico a seguir: 

As maiores taxas de crescimento deste mercado, no entanto têm sido apresentados em ramos 

não tradicionais como patrimonial, transporte, riscos financeiros, entre outros.  

Com a tendência de que a população acima de 65 anos brasileira passe a representar 13% da 

população total em 2020, juntamente com a crise previdenciária e escassez de recursos na rede 

do SUS (Sistema Único de Saúde), são fatores que têm levado as pessoas a adquirirem cada vez 

mais produtos como previdência complementar, seguro de vida e seguro saúde. 

Para a SUSEP (2014), as perspectivas para o setor de seguros de danos são os diversos 

benefícios obtidos através do resseguro livre, acredita-se que a indústria de seguros terá um 

papel importante na administração dos riscos ocasionados devido as mudanças climáticas que 

assolam o planeta. Esse tipo de risco afetará todos os países e o mercado de seguros é um dos 

que podem lidar adequadamente com esses riscos. 

Para a consultoria KPMG (2014), nos próximos anos, o mercado de seguros brasileiro tende a 

ficar mais concentrado entre os cinco maiores grupos e que players internacionais mantenham 
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o interesse no país. De acordo com os dados da KPMG (2014), até 2020 o mercado de seguros 

representará cerca 2% do PIB: 

 
Gráfico 1: Penetração de seguros no PIB 

 
Fonte: KPMG (2014) 
 

O cálculo foi baseado na evolução ocorrida em países cujos mercados estão em estado nascente, 

emergentes e maduros. A KPMG (2014) acredita que todos os setores de seguros crescerão 

acima de 10% ao ano, com exceção dos seguros de transporte. Os setores de seguro de vida e 

acidentes pessoais apresentarão os crescimentos mais relevantes. 

O que impulsionará o crescimento do setor será o aumento de renda das classes C, D e E, porém, 

com as expectativas pessimistas acerca da economia brasileira, não é possível admitir que esse 

crescimento será suficiente para manter os índices atuais do mercado de seguros e resseguros. 

Com cada vez mais clientes de diversas classes econômicas, o setor de seguros apresenta 

clientes mais exigentes e demanda por um produto mais personalizado, embora uma parcela 

significativa ainda foque no preço. A tendência é a consolidação do mercado nacional, 

semelhante ao processo que ocorreu nos EUA, com produtos cada vez mais diferenciados e 

customizados, maior eficiência nos canais de distribuição e melhores comissões. 

 

2.5 Franchising 

A lei 8.955 de 15/12/1994 define franquia como: 
Sistema pelo qual um Franqueador cede ao Franqueado o direito de uso da marca ou 

patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semiexclusiva de produtos 

ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação 

e administração de negócios ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo 
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Franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique 

caracterizado vínculo empregatício. 

O franchising é uma opção de negócio que permite pequenos empreendedores a obter um 

negócio próprio e que também permite às empresas uma expansão menos custosa e burocrática. 

É um negócio híbrido que possui incentivos ao empreendedorismo com controles por parte da 

rede franqueadora (SILVA; AZEVEDO, 2012).  

De acordo com o SEBRAE (2015), a aquisição de uma franquia oferece diversos benefícios 

como prestígio de uma marca e o conceito de negócio já testado, o que pode minimizar 

potenciais riscos ao negócio. Por outro lado, a franquia pode oferecer algumas desvantagens ao 

empreendedor, pois é um negócio que apresenta rígidas regras operacionais. Outro ponto que 

vale destaque é que o franqueado assume o risco de desempenho do franqueador, pois utiliza a 

mesma marca.Vale destacar que o empreendedor independente possui plena liberdade de 

escolha de produtos e/ou serviços oferecidos, ao contrário do franqueado. (SEBRAE, 2015), 

Em relação à localização onde o negócio deve ser instalado, a operação por franquias conta com 

o auxílio da própria franqueadora para escolha do local e arranjo físico da empresa. O 

empreendedor independente tem a necessidade de contratar uma consultoria externa, em caso 

de inexperiência do empreendedor, para realizar tal procedimento, o que pode tornar esse custo 

mais elevado, em relação ao custo de consultoria utilizada na modalidade franquia. 

Sobre o mercado a ser explorado, o franqueado conta com mais uma vez com o papel da 

consultoria da própria franqueadora nos seguintes aspectos: área de atuação; produto ou serviço; 

público potencial; concorrentes; fornecedores; preços e comercialização; propaganda, 

publicidade, promoções; planejamento de marketing; etc. Essa vantagem em relação ao negócio 

independente oferece economia de escala à franquia. O empreendedor independente, caso seja 

inexperiente, terá que contratar uma consultoria externa para realizar esse estudo de mercado. 

A franqueadora também oferece consultoria para especificar material, máquinas e 

equipamentos e administrar a relação comercial (SEBRAE, 2015). Os custos unitários são 

maiores no negócio independente, devido seu pequeno volume de compra comparado ao 

negócio que operar pela modalidade de franquias. Outro ponto que vale destaque é que o 

empreendedor independente pode se desfazer do seu negócio a qualquer momento, ao contrário 

do franqueado, que deve seguir as regras estabelecidas no contrato com a franqueadora. 

 

3 Metodologia 
Este trabalho constitui-se basicamente de um estudo de caso, pois conforme Yin (2009) trata-

se de um método que avalia eventos contemporâneos e também proporciona observação direta 

dos eventos sendo estudados e entrevistas das pessoas envolvidas nos eventos.  

Foi realizada uma revisão da literatura de planejamento estratégico, tendo como base dois 

autores principais e também um estudo via literatura do mercados de seguros e franquias. 

Essas informações serviram como base para as entrevistas com os gestores da empresa 

franqueada em busca de verificar e compreender as particularidades do negócio e estabelecer 

uma relação com a teoria sobre o assunto. 

A empresa estudada foi uma microempresa franqueada que atua no mercado de seguros. Tal 

escolha foi determinada devido a facilidade no acesso às informações e também pelo autor deste 

trabalho possuir grande contato com seus gestores. O principal objetivo nesta etapa foi 

entrevistar os gestores da microempresa franqueada de seguros a fim de poder avaliar e 

compreender como a gestão do negócio é realizada, o grau de conhecimento dos gestores sobre 

o ramo de negócio no qual estão inseridos, o alcance dos objetivos estabelecidos por eles e pela 

empresa franqueadora, assim como propor ferramentas para aperfeiçoar a gestão estratégica 

através do planejamento estratégico. 

Os tópicos foram avaliados seguindo uma ordem lógica dos conceitos de planejamento 

estratégico, gestão estratégica de empresas franqueadas, mercado brasileiro de franquias, quais 
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são as ferramentas utilizadas para uma gestão estratégica. Desta forma, foi elaborada uma 

proposta de planejamento estratégico considerando as particularidades do negócio, do ambiente 

e dos seus gestores. O primeiro passo para elaborar este trabalho foi levantar informações 

relevantes ao tema que levem a facilitar a compreensão do ramo a ser explorado. O trabalho foi 

divido em duas etapas: revisão da literatura, mediante levantamento em livros e artigos 

referentes à planejamento estratégico, franquias, gestão de microempresas, mercado de seguros; 

e análise da observação técnica e entrevistas em profundidade com os gestores da empresa. Esta 

última etapa foi responsável por diagnosticar a situação da empresa de forma a subsidiar a 

elaboração de uma proposta de planejamento estratégico para esta microempresa. Também foi 

possível observar como as características pessoais de cada um dos sócios influenciam na gestão 

de uma microempresa. 

 

4 Resultados Obtidos e Análise 

4.1  Construção do planejamento estratégico 

Após a realização da revisão bibliográfica, análise da observação técnica e entrevista em 

profundidade foi possível estabelecer qual método de planejamento a ser utilizado na empresa. 

Das metodologias apresentadas neste trabalho Oliveira (2014) e Barney e Hesterly (2011), o 

autor considerou por utilizar como base o modelo proposto por Oliveira (2014). Tal modelo 

estabelece o planejamento estratégico em quatro fases: 

a) Diagnóstico Estratégico 

b) Missão da Empresa 

c) Instrumentos Prescritivos e Quantitativos; 

d) Controle e Avaliação 

Tal modelo foi escolhido por oferecer fases bem definidas e estruturadas, o que facilitará a 

implementação e a avaliação das práticas abordadas neste estudo, por parte dos gestores da 

empresa. 

 

4.2 A microempresa estudada 

A microempresa em questão está situada em São Bernardo do Campo/SP e atua no mercado há 

3 anos, comandada por dois jovens empreendedores que enxergaram no mercado de seguros a 

oportunidade de obter seu próprio negócio, através da aquisição de uma franquia.  

A microempresa oferece produtos de seguros de bens duráveis, seguros de vida, seguros de 

responsabilidade civil, seguros específicos para pessoas jurídicas e consórcios. Todas as 

atividades na empresa são exercidas pelos seus dois proprietários. 

 

4.3 Elaboração do planejamento estratégico 

Para elaboração do planejamento estratégico foram realizadas visitas, com entrevistas com seus 

proprietários e acompanhamento das atividades diárias. Após o levantamento dos dados e a 

metodologia proposta por Oliveira (2014) foi estabelecido o planejamento estratégico seguindo 

as etapas a seguir: 

 

Fase 1 – Diagnóstico Estratégico 

Para Oliveira (2014), esta etapa tem como objetivo diagnosticar como a empresa está 

posicionada, estruturada, como vem interagindo com o ambiente no qual está inserida e seus 

stakeholders, entre outros aspectos. Após conversa com seus gestores, foi possível analisar seus 

aspectos relativos a realidade externa e interna da empresa e foram identificadas as cinco etapas 

básicas que compõem esta etapa de diagnóstico estratégico, as quais são detalhadas abaixo: 

a) Identificação da Visão: como a empresa é uma franqueada, devido cláusulas contratuais, 

sua visão deve ser obrigatoriamente a mesma que é utilizada pelo seu franqueador, sendo assim 
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definida:  “ Ser reconhecida como a melhor corretora, sendo a primeira opção quando o cliente 

pensar em seguros, consórcios, produtos e serviços”. 

b) Identificação dos valores: Também estabelecido conforme cláusulas contratuais, os valores 

da empresa são pautados pela entidade franqueadora, sendo assim definidos: 

“Agilidade, Organização, Ética, Inovação, Transparência e Confiabilidade”. 

c) Análise externa: segundo Oliveira (2014), nesta etapa é verificada as oportunidades e 

ameaças que podem impactar a empresa, de forma que ela possa aproveitar as oportunidades e 

neutralizar as ameaças. Desta forma, assim foram estabelecidas as seguintes oportunidades e 

ameaças: 

- Oportunidades: 

 Mercado em crescimento – estimativa de 12% em 2015, segundo a CNSeg; 

 Deterioração da segurança pública; 

 Crise previdenciária; 

 Redução dos subsídios públicos para financiamento imobiliários. 

- Ameaças:  

 Quantidade elevada de players no mercado; 

 Aumento do índice de desemprego na região; 

 Inflação, que afeta principalmente os clientes da classe C. 

 

d) Análise interna:  

- Forças: 

 Atendimento personalizado aos clientes; 

 Alta variedade de produtos e serviços ofertados; 

 Processos internos bem estruturados; 

 Alto conhecimento, por parte dos gestores, dos produtos ofertados. 

- Fraquezas: 

 Ausência de agenda corporativa; 

 Mix de produtos vendidos, com alta concentração em seguro auto; 

 Baixo número de clientes e parcerias; 

 Plano vigente para prospecção de clientes; 

 Ausência de CRM. 

 

e) Análise dos concorrentes: o setor de corretores de seguros na região do ABCD é altamente 

competitivo, pois trata-se de um setor onde há players de diversos tamanhos e com alguns com 

certa relevância no mercado; os produtos oferecidos são, de certa forma, tratados como 

commodities , ou seja, não são diferenciados independentemente de quem os produziu ou de 

sua origem, o que leva a uma competição forte por preços, consequentemente gerando uma 

margem reduzida para quem oferta estes produtos e serviços. Tal fator também é capaz de 

proporcionar como fatores críticos de sucesso o atendimento e ao serviço prestado. 

Também é importante salientar que este é um ramo onde a barreira de entrada é potencialmente 

baixa, pois o investimento inicial é baixo e a lealdade do consumidor pode ser dada a 

atendimentos personalizados. 

 

Fase 2 – Missão da empresa 

Para Oliveira (2014), esta etapa é responsável por determinar a razão de ser da empresa e seu 

posicionamento estratégico. Como a empresa é uma franqueada, devido cláusulas contratuais, 

sua missão deve ser obrigatoriamente a mesma que é utilizada pelo seu franqueador, sendo 

assim definida: “Desenvolver, comercializar e operacionalizar soluções em seguros, 
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consórcios, produtos e serviços para clientes que valorizam comodidade, confiança e 

proteção. ” 

 

Fase 3 – Instrumentos Prescritivos e Quantitativos 

De acordo com Oliveira (2014), nesta fase são determinadas as questões básicas da empresa 

sobre “onde se quer chegar” e “como chegar na situação que se deseja”. A respeito dos 

instrumentos prescritivos, Oliveira (2014) estabeleceu que estes são responsáveis por 

determinar os objetivos, as metas, desafios, estratégias, políticas, projetos e planos de ação. 

Sobre os instrumentos quantitativos, Oliveira (2014), reforçam que estes são fundamentais para 

determinar as projeções orçamentárias para desenvolvimento das ações previstas. Desta forma, 

de acordo com os gestores da microempresa analisada, esta etapa ficou assim estruturada: 

 

a) Objetivos estratégicos: 

 Fidelizar os clientes atuais; 

 Desenvolver CRM adaptado para a realidade da empresa; 

 Segmentar os clientes; 

 Aumentar o mix de produtos vendidos; 

 Estabelecer agenda corporativa; 

 Desenvolver novas parcerias e agentes de negócios. 

b) Metas: 

 Amentar a taxa de retenção dos clientes em 50%; 

 Adquirir um sistema de gestão da carteira de clientes; 

 Estabelecer, no mínimo, 4 categorias de clientes; 

 Aumentar a representatividade de seguro saúde e consórcios para 40% da receita;  

 Realizar treinamento sobre gestão do tempo; 

 Dobrar a quantidade de parcerias e agentes de negócios em 2016. 

c) Estratégias: 

 Estreitar o relacionamento com os clientes 

 Armazenar o maior número de informações sobre os clientes possível; 

 Estabelecer um atendimento personalizado aos clientes; 

 Oferecer maior gama de produtos disponíveis no portfólio da franquia; 

 Estabelecer prazos para cada processo/tarefa específico da empresa; 

 Aumentar a exposição da marca do franqueador nos setores que exercem poder de 

influência no cliente, potencial ou não que consome os produtos da empresa. 

d) Projetos: 

Criação de medidas para estreitar o relacionamento com os clientes: em virtude de que em 

um cenário cada vez mais competitivo, o relacionamento com os clientes não deve ocorrer 

apenas no momento de prospecção, a qualidade nos relacionamentos deve ser sustentável, de 

forma que os clientes passem a renovar o contrato dos produtos adquiridos e/ou contratar novos 

produtos e indique novos clientes potenciais. Neste sentido, o tal plano propõe que sejam 

realizadas algumas ações como: realizar ligações para parabenizar o cliente em seu aniversário; 

entrar em contato com o cliente cerca de 15 após o mesmo ter adquirido um produto/serviço; 

estabelecer uma rotina de entrar em contato com o cliente a cada noventa dias para mostrar ao 

mesmo que a empresa está sempre presente e ofertar novos produtos/serviços; e enviar mala-

direta em datas e ocasiões especiais como “Dia da Mulher”, “Dia das Mães”; “Natal”, entre 

outros. 

Desenvolver banco de dados com informações dos clientes ou adquirir software de CRM: 

no atual mundo, onde o consumidor está cada vez mais exigente e as empresas estão em uma 

briga acirrada por vantagem competitiva, é fundamental que as organizações possuam a maior 
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quantidade possível de informações sobre seus clientes visando compreende-los melhor e 

antecipar suas necessidades. Foi recomendado que a empresa adquira um software específico 

para este fim ou que desenvolvam um banco de dados onde as informações dos clientes serão 

consolidadas, de modo que proporcionem uma melhor gestão da carteira de clientes. 

Estabelecer segmentos de clientes para oferecer um atendimento personalizado: segmentação 

dos clientes pode oferecer o poder de separar os clientes similares para trata-los de forma 

específica e dirigida, gerando uma abordagem de venda mais efetiva, visando aumentar a 

satisfação do cliente.  

Melhorar a venda do mix de produtos: atualmente a empresa possui em seu portfólio cerca 

de 23 serviços/produtos, sobretudo 80% de sua receita é oriunda de um único produto: seguro 

auto, o que pode oferecer um risco ao empreendimento. Visando atingir cada vez mais outros 

públicos, maior participação de mercado podem ser realizadas campanhas direcionadas para os 

clientes-potenciais e/ou concessão de brindes e/ou descontos para clientes que contratarem mais 

de um serviço/produto. 

Estabelecer agenda corporativa: possuir uma boa gestão do tempo pode proporcionar novas 

oportunidades de negócio, além de oferecer oportunidades para crescimento pessoal e 

profissional. Neste projeto, os gestores da empresa, além de participarem de um curso sobre 

gestão do tempo, estabelecerão prazos e períodos específicos para realização de alguns 

processos/tarefas, como por exemplo: ter o período da manhã apenas para realizar as cotações 

de seguros e duas vezes por semana realizar visitas para prospectar novos parceiros e agentes 

de negócios, entre outras ações. 

Desenvolver novos parceiros e agentes de negócios: criação de vínculos e parcerias saudáveis 

e duradouras podem oferecer a empresa uma sustentabilidade, pois aumentam a capacidade de 

exposição da marca do franqueador e consequentemente atrais novos clientes, gerando mais 

receita. Esse projeto se constituirá através de visitas a estabelecimentos que tenham alguma 

relação com os produtos/serviços comercializados como por exemplo, imobiliárias, 

concessionárias, entre outros e participação em grupos de negócios como “Núcleo de Jovens 

Empreendedores – SEBRAE” e “Rotary International”. 

 

e) Planos de ação: 
Tabela 1: Fidelizar os clientes atuais 

Fidelizar os clientes atuais 

O quê Expansão do relacionamento com os clientes atuais 

Por quê O relacionamento com o cliente não é importante apenas no momento da 

prospecção, ou seja, no momento em que querem realizar a venda. 

A qualidade nos relacionamentos deve durar mesmo após a contratação, 

afinal é fundamental que aquele cliente renove seus contratos, contrate 

mais serviços/produtos futuramente e indique novos clientes potenciais. 

Como 1) Efetuar ligações para parabenizar o cliente em seu aniversário; 

2) Entrar em contato com o cliente cerca de 15 dias após a 

contratação do produto/serviço; 

3) Entrar em contato com os clientes a cada 90 dias com o intuito 

de “não cair no esquecimento”, se mostrar presente e abrir 

possibilidade para oferta de novos produtos/serviços; 

4) Enviar cartões em datas comemorativas como de “Boas festas”, 

“Dia da Mulher”, “Dia dos Pais”, etc. 

Quem Os gestores da empresa 

Quando Início: agosto/2015 Fim: Contínuo 

Quanto Não avaliado 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 2: Desenvolver CRM adaptado para a realidade da empresa 

Desenvolver CRM adaptado para a realidade da empresa 

O quê Desenvolvimento ou aquisição de software para CRM 

Por quê Visando obter vantagem competitiva e um relacionamento de longo prazo 

com os clientes, é fundamental obter a maior quantidade possível de 

informações relevantes sobre os clientes. 

O CRM é uma estratégia de gestão de relacionamento com o cliente 

voltada ao entendimento e antecipação de suas necessidades. Tal 

ferramenta também propicia economia de tempo graças à automatização 

de certas tarefas, o que pode levar a um aumento de produtividade. 

Como 1) Criando um banco de dados consolidando as principais 

informações de todos os clientes atuais e potenciais, como: 

nome, CPF/CNPJ, sexo, data de nascimento, endereço, 

produto/serviço contratado, produto/serviço de interesse 

(potenciais), modelo do veículo, data de início vínculo com a 

empresa, data de expiração da apólice vigente, dados do veículo, 

etc; Ou 

2) Pesquisando informações técnicas no mercado sobre o assunto, 

adquirindo métodos condizentes com a realidade da empresa. 

Quem Os gestores da empresa 

Quando Início: agosto/2015 Fim: Contínuo 

Quanto R$ 500, 00 por mês 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 3: Segmentar os clientes 
Segmentar os clientes 

O quê Segmentação dos clientes 

Por quê O principal objetivo da segmentação dos clientes é poder separar os 

similares para tratá-los de forma específica e dirigida, e com isso buscar 

sua maior satisfação ou uma abordagem de venda mais personalizada. 

Desta forma, a segmentação de clientes é importante para que se possa 

definir o posicionamento dos segmentos (como por exemplo “preceiros” 

e “não-preceiros”), e por meio de estratégias e táticas de atuação dirigidas, 

trabalhar mais efetivamente junto aos clientes 

Como Através da manipulação dos dados obtidos no CRM, onde será possível 

classificar os clientes com base em sua renda, sexo, faixa etária, entre 

outros indicadores e assim traçar estratégias de oferta de 

produtos/serviços específicas para cada público 

Quem Os gestores da empresa 

Quando Início: novembro/2015 Fim: Contínuo 

Quanto Não avaliado 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 4: Aumentar o mix de produtos vendidos 

Aumentar o mix de produtos vendidos 

O quê Aumentar o mix de produtos vendidos 

Por quê Atualmente a empresa oferta cerca de 23 serviços/produtos e 80% de sua 

receita é oriunda exclusivamente de um único produto: o seguro auto. 

Com o intuito de atingir públicos-alvo cada vez distintos, permitindo uma 

segmentação de mercado mais abrangente, envolvendo mais classes 

sociais, faixas etárias, padrões de compra, etc e consequentemente 

diminuindo a concentração no seguro auto, é fundamental ofertar outros 

produtos do portfólio. 

Como Através da realização de campanhas direcionadas para os clientes-

potenciais dos demais produtos da empresa. Exemplo: 

1) Visar contatos para clientes solteiros com idade entre 25 e 30 

anos, ofertando consórcio de imóveis; 

2) Conceder brindes e/ou descontos para clientes que contratarem 

mais de um serviço/produto. 

Quem Os gestores da empresa 

Quando Início: novembro/2015 Fim: Contínuo 

Quanto Não avaliado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Tabela 5: Estabelecer agenda corporativa 

Estabelecer agenda corporativa 

O quê Estabelecer agenda corporativa 

Por quê Uma boa gestão do tempo tem o poder de oferecer oportunidade de 

expandir os projetos, inovar, ser criativo, investir em capacitação, 

prospectar clientes, expandir o relacionamento com os clientes antigos e 

crescer pessoal e profissionalmente. 

Como Estabelecendo períodos e prazos específicos para cada processo/tarefa. 

Exemplo (Processo) – Devolutiva das cotações para os clientes em até 

dois dias úteis; 

Exemplo (Tarefas): 

9h – 12h – Realizar as cotações 

13h – 14h – Follow-up dos processos de sinistros 

14h – 16h30 – Expansão do relacionamento com os clientes 

atuais/Devolutiva de cotações 

16h30 – 17h30 – Prospecção de clientes 

17h30 – 18h – Trabalhar dados do CRM a fim de buscar novas 

oportunidades 

Quem Os gestores da empresa 

Quando Início: agosto/2015 Fim: Contínuo 

Quanto Não avaliado 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 6: Desenvolver novas parcerias e agentes de negócios 

Desenvolver novas parcerias e agentes de negócios 

O quê Desenvolver parcerias e agentes de negócios 

Por quê A criação de vínculos e parcerias saudáveis e duradouras podem oferecer 

um suporte ao crescimento sustentável a empresa, pois têm a 

possibilidade de aumentar a exposição da marca do franqueador, atrair 

mais clientes, e consequentemente aumentar as vendas 

Como 1) Através de visitas a estabelecimentos que tenham alguma 

relação com os produtos/serviços ofertados pela empresa, como 

imobiliárias, concessionárias, revenda de carros, etc – proposta 

de três visitas semanais; 

2) Participação de grupos de negócios como “Núcleo de Jovens 

Empreendedores – SEBRAE”, “Rotary International”, etc. 

Quem Os gestores da empresa 

Quando Início: agosto/2015 Fim: Contínuo 

Quanto Não avaliado 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Fase 4 – Controle e avaliação 

Oliveira (2014) afirma que o papel do controle e da avaliação no processo de planejamento 

estratégico é oferecer suporte no desempenho do sistema, através da comparação entre os 

objetivos que foram alcançados e os previstos, e seu papel é destinado a garantir que o 

desempenho real ofereça o alcance dos padrões que foram previamente estabelecidos. 

Na empresa em questão, mensalmente será realizada a avaliação e o controle, que possibilitará 

a análise de como as ações vem sendo implantadas através dos planos de ação estabelecidos. 

Desta forma, será possível avaliar a necessidade de alterações dos objetivos a serem alcançados. 

Importante ressaltar que todos os assuntos discutidos nas reuniões serão armazenados com o 

intuito que possam servir de base de dados oferecendo a empresa um controle rigoroso do 

processo de planejamento estratégico. 

 

4 Considerações finais 
A empresa franqueada de seguros possui todas as características de uma microempresa como 

estrutura enxuta, onde os proprietários são responsáveis por todas as tarefas e processos, pouco 

capital para grandes investimentos e com falta de um planejamento estruturado para auxiliarem 

na gestão da mesma. É neste aspecto que este trabalho visa ajudar os gestores desta 

microempresa, fornecendo um roteiro que os auxiliarão a definirem o caminho a ser seguido 

pela sua empresa considerando o ambiente no qual ela está inserida, sua missão, seus valores e 

sobretudo, respeitando as características primárias de uma empresa que pertence à uma rede de 

franquias. 

Primeiramente, foi realizada a revisão da literatura onde seu objetivo foi reforçar os conceitos 

de planejamento estratégico, mercado de seguros brasileiro, conceitos e características do 

franchising. Em seguida, houve a elaboração de um roteiro de entrevista para elaboração do 

planejamento estratégico baseado na literatura, onde algumas questões foram respondidas 

através de uma entrevista com os gestores da empresa e de uma visita técnica, a fim de entender 

os processos e tarefas da empresa, levantar as características e os problemas que eles enfrentam.  

O modelo de planejamento desenvolvido foi bem aceito pelos gestores, pois os pontos tratados 

não conflitavam com os interesses da empresa franqueadora, onde algumas considerações 

foram apenas reforçadas e não alteradas como missão e valores. Em relação a análise externa, 

os gestores demonstraram conhecimento sobre o mercado no qual a empresa está inserida e 

sobre a economia de sua região de atuação. 

Durante a visita técnica foi possível notar que os gestores possuem conhecimento acerca de 

todos os produtos e serviços do portfólio da empresa e também de todos os processos, onde 
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ambos fazem de tudo um pouco, não havendo uma divisão de tarefas entre eles. Cabe ressaltar 

também que ambos demonstraram interesse à pesquisa, concedendo respostas inteligentes e que 

de fato contribuíssem com a gestão da empresa. Sendo assim, o modelo de planejamento 

estratégico proposto cumpriu os objetivos neste trabalho, pois considerou todas as questões 

levantadas inicialmente na elaboração deste projeto. 

Cabe ressaltar que devido recomendações da empresa franqueadora não foi possível obter dados 

contábeis e financeiros da microempresa franqueada e desta forma, por opção dos gestores e do 

autor, o trabalho teve como foco principal as estratégias de negócio e comercial. 

Baseado nos dados coletados neste trabalho, foi possível observar que para o planejamento 

estratégico ser um dos pilares de sucesso da microempresa é fundamental que seus gestores 

estejam dispostos a realizarem cada vez menos processos operacionais e que reflitam sobre as 

estratégias, executando-as com eficácia e adaptando-as quando considerarem pertinente. 

Embora o trabalho possa ter enfrentado algumas limitações, como apenas uma única empresa 

foi analisada e não acesso aos dados financeiros da mesma, acredito que este trabalho ofereça 

uma base para estudos futuros que visam um aprofundamento sobre o planejamento estratégico 

em microempresas franqueadas 
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