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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO EM COMÉRCIO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RAMO ARTESANAL 

INTRODUÇÃO 

Estudo de caso com foco no planejamento estratégico de uma empresa do ramo artesanal, prestadora de 

serviços e com atividades comerciárias, que possui como objetivo satisfazer as necessidades dos clientes com 

originalidade e capacidade.  

CONCLUSÃO 

Compreendendo a análise interna do ambiente, a 

empresa conta com um espaço físico amplo, mão 

de obra qualificada, dispondo de ampla estrutura 

para ampliação de novos cursos e maior 

abrangência de materiais artísticos. Porém, por a 

empresa ser anexada à residência, o local 

permanece de portas fechadas em vários 

momentos, sendo que a centralização de tarefas é 

em uma pessoa (a proprietária). Possui pouco 

controle sobre compras e vendas.  

Já no ambiente externo, a organização encontra-se 

próximo a grande circulação de pessoas, com 

iluminação pública, estacionamento e segurança 

satisfatória. Em contrapartida, surgem novos 

concorrentes e novos produtos substitutos, 

diminuindo a venda de produtos já existentes no 

mercado.  

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 
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A empresa deverá ser desanexada da residência, 

sendo assim, sugere-se que seja procurado um novo 

ambiente, que abrigue todas as necessidades físicas 

da mesma.  

Devido à pouca opção desse ramo de atividades na 

cidade local, propõe-se a abertura de filiais, tanto na 

atual localização, quanto em cidades vizinhas, 

facilitando o acesso à pessoas mais distantes e novos 

clientes. 

A mão de obra será mais criteriosa, sendo contratados 

empregados que tenham experiência na área, domínio 

sobre os materiais e que tenham profissionalismo em 

atendimento ao cliente, que se tornará prioridade. 

Para maior controle sobre entrada e saída de 

mercadorias, pagamento e recebimento de boletos e 

agendamento de cursos, será implantado um sistema 

de gestão básico, facilitando o dia a dia da 

proprietária.  

 
 

 

 

 

 

Em busca de solucionar os problemas descritos 

encontrados na empresa, propõe-se os seguintes 

objetivos:  

•Aumento do número de funcionários; 

•Expansão da variedade de materiais artísticos; 

•Desanexar comércio e residência; 

•Abertura de filiais em cidades vizinhas; 

•Inovações tecnológicas/computacionais. 

 

Embasado nas sugestões propostas, as estratégias 

utilizadas para alcançar esses objetivos devem 

englobar metas a serem cumpridas, para que assim 

que realizadas, a empresa obtenha lucro e 

reconhecimento, através de parcerias com órgãos 

públicos e particulares, o qual possa oferecer 

cursos através de licitações e ter como professora 

responsável a proprietária da empresa em questão.  

Figura 1: Materiais Artísticos 

Com a aplicação do planejamento estratégico, 

pretende-se obter gratificantes resultados na 

conclusão de melhorias, tornando a empresa líder de 

mercado, gerando lucros e satisfazendo as 

necessidades dos clientes.   
 

 

 

 

 

Figura 2: Ilustração Planejamento 

Estratégico 


