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TRANSPORTADORA BETA
INTRODUÇÃO

Este estudo com foco em Planejamento Estratégico aborda o tema de transporte rodoviário de

cargas, no qual a organização busca ser referência no Brasil neste segmente, trabalhando com ética,

respeito, pontualidade e qualidade no serviço prestado.

DESENVOLVIMENTO
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RESULTADO ESPERADO

O resultado esperado com a implantação das

estratégias é diminuir os custos operacionais e

aumentar o faturamento, divulgação e segurança da

empresa.

A base do desenvolvimento é feita por uma análise

de cenário nos ambientes internos e externos:

Ambiente Interno

Forças Fraquezas

1. Poder aquisitivo da 

empresa;

2. Sistema de qualidade 

na logística de 

transporte;

1. Estrutura operacional 

inadequada;

2. Utilização de 

marketing de 

relacionamento;

Ambiente Externo

Oportunidades Ameaças

1. Clientes com poder de 

compra elevado;

2. Abrangência nas 

regiões ligadas pelas 

rodovias estaduais.

1. Oscilação na 

economia nacional e 

internacional;

2. Aumento do índice de 

roubo de cargas.

No entanto, com a analise feita acima a empresa se 

encontra na seguinte situação:

Pontos Fortes Pontos Fracos

1. Poder aquisitivo da 

empresa;

2. Clientes com poder de 

compra elevado.

1. Utilização de 

marketing de 

relacionamento;

2. Aumento do índice de 

roubo de cargas.

Conhecendo os pontos da organização, será

adotado metas e objetivos para obter melhorias nos

mesmos:

• Pontos Fortes: Empresa tem poder aquisitivo, o

objetivo é encontrar novos fornecedores visando

diminuir o custo; Aumentar número de clientes

com poder de compra.

• Pontos Fracos: Levantamento de empresas que

fornecem divulgação de marketing; Compra de

software de rastreamento via GPS.

Com os objetivos e metas já traçados, será adotado as

seguintes estratégias para cada um dos pontos:

• Pontos Fortes: Para diminuir o custo, firmamos

fidelidade com os fornecedores, adquirindo desconto;

• Para aumento de clientes, prestamos serviço

personalizado, com valor reduzido na distribuição

estadual para estes.

• Pontos Fracos: Contratação da empresa Marketing

Toledo, que divulgara a empresa na internet;

Instalação do software de rastreamento via GPS.


