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INTRODUÇÃO

O objetivo principal desse estudo é analisar o mercado, os pontos fortes e fracos da empresa, buscando

alcançar suas metas e objetivos , e assim analisar as condições que a empresa necessita para conseguir

alcançar suas metas e objetivos.

RESULTADOS ESPERADOS

A empresa em questão, esta baseada na sua

visão e missão, e como toda empresa tem seus

pontos fortes e fracos, que determinam o quanto a

empresa é dependente ou não de fatores externos

e internos, citados abaixo.

Figura 1: Tabela de análise FOFA

Pontos fortes.

Dos pontos acima citados podemos destacar alguns

com mais relevância, como o alto investimento em

automatização e tecnologia, no qual proporciona

uma maior produção e praticidade na produção de

seu produto (Água mineral), e melhor condições de

trabalho aos seus funcionários, além do mais,

destacar a qualidade do produto, considerada a

mais pura água já encontrada, comprovada

cientificamente em conter uma rara combinação de

nutrientes (Vanádio e Ph 10).

Pontos fracos.

Entre os pontos citados, o com mais ênfase a se

observar e o mais graves em termos de

permanência ou não da empresa no ramo, seria o
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interesse de empresários e governantes de

explorar um gás existente no subsolo no qual a

empresa possui suas instalações, sendo esse, o

gás de xisto, explorado através do método do

Fracking sendo que através desse método, libera-

se gases que poluem o lençol freático, fazendo com

que haja o esgotamento da água potável, fazendo

com que a empresa se acabe.

Com essa análise feita, podemos perceber os

pontos fortes e fracos.

Como forma de melhoria dos pontos fortes, a

empresa deve manter seu padrão de qualidade,

fornecendo o melhor produto para o público

esperado (clientes).

Em diagnóstico ao ponto fraco, a empresa deveria

tentar lançar algum outro produto, como por

exemplo, chás engarrafados e energéticos, que

não necessite diretamente da água, e se encaixe

na estrutura que possui.

Investir em mais sociedades, levando seu produto

para outras regiões, tornando-o mais conhecido e

procurado nos mercados distribuidores, batendo

de frente com seus concorrentes.


