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INTRODUÇÃO

Este estudo com foco em planejamento estratégico no ramo da indústria têxtil e comércio atacadista de Jeans tem
como objetivo oferecer produtos de qualidade trabalhando com ética e profissionalismo.

Dentre a analise do ambiente interno a empresa
demonstra que possui todos os equipamentos
necessário para produção, tendo seu registro da marca
e seus colaboradores são altamente treinados tendo
uma ótima qualidade em seus produtos no entanto tem
dificuldade na busca de mão de obra e na compra de
matéria prima devido o alto custo e dificuldade no
controle de estoque apresentando problemas também
dentro na organização administrativa.
Dentre a analise do ambiente externo tem como

oportunidade de oferta produtos com preço acessível,

DESENVOLVIMENTO
Em busca de mão de obra em outras localidades, empresa
terceirizadas realizara o trabalho de seleção que analisara
o melhor perfil adequado para a empresa.
Para fins de diminuir custo de matéria prima, será
desenvolvido técnicas de compra para que haja melhores
negociações.
Devido dificuldade em controlar o estoque será implantado
um sistema que contribua com todas as necessidades da
empresa e com um custo acessível.
Será contratado uma empresa que desenvolva cursos e

treinamentos para desenvolver melhores habilidade e
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RESULTADO ESPERADO

oportunidade de oferta produtos com preço acessível,

ótima localidade e várias representações atingindo um
grande publico, mas no tem se enfrentado com altas
taxas de impostos e uma grande competitividade e
devido a utilização de produtos químicos tem se uma
grande preocupação com o meio ambiente.

Figura 1: Moda 
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treinamentos para desenvolver melhores habilidade e
conhecimentos dos colaboradores do setor administrativo.
Para o desenvolvimentos de projetos sustentáveis e sócias
a empresa pretende envolver toda a sociedade local e sua
organização semanalmente para projetos de recreações e
recuperação ambientais também fazendo adaptações para
reutilização de água no setor de tintura para redução de
problemas ambientais que é causado por esse processo,
havendo grandes investimentos financeiros para o
desenvolvimento dos mesmo que futuramente vão trazer
grandes retornos.

Para resolver os problemas encontrados durante a

analise foram criados os seguintes objetivos:
•Divulgação do produto;
•Busca de mão de obra em outros locais;
•Estratégias de compra;
•Sistema eficaz para controle de estoque;

•Cursos e treinamentos para o setor administrativo;
•Desenvolver projetos sustentáveis e sócias.
Com base nesses objetivos, a estratégica para o
desenvolvimento dos mesmo serão necessário
estabelecer metas para que possa realizar e obter
resultados para melhor desenvolvimento da empresa,
devido a fraca divulgação dos produtos será criado um

site e a mesma investira em anúncios em jornais, redes
de televisão e rádio também promovendo desfiles.

Figura 2: Jeans 

Pretende-se com este planejamento estratégico grandes

resultados para obtenção de melhorias tendo um melhor
desenvolvimento na gestão da emprese e gerando possíveis

lucros .


