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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO COM FOCO NA GESTÃO DE UM SUPERMERCADO  
 

INTRODUÇÃO 
O presente trabalho com foco em planejamento estratégico aborda uma empresa do ramo 
alimentício, que busca a excelência em alimentação e bem estar para seus clientes na pretensão de 
ser referência na rede de supermercados da cidade, priorizando a ética, qualidade, confiança e 
respeito ao cliente.  
 

DESENVOLVIMENTO 
 

Para desenvolver esta pesquisa, foram 
utilizadas as 07 (sete) etapas do planejamento 
estratégico, as quais são: Declaração de 
missão, visão e valores; análise externa e 
interna do ambiente, análise situacional da 
empresa, desenvolvimento de objetivos, 
desenvolvimento de estratégias e feedback 
dos resultados esperados. 
Utilizou-se o método swot, que evidencia a 
situação da empresa por meio do ambiente 
interno e externo, buscando internamente, 
identificar as forças e fraquezas, e, 
externamente, as ameaças e oportunidades. 
Nesta empresa foram identificadas as 
seguintes características: 
Forças: Boa localização, horário de 
atendimento diferenciado, empresa tradicional 
e consolidada no mercado. 
Fraquezas: Falta de estacionamento, falta de 
controles administrativos, pouca diversidade 
de produtos, falta de treinamento para 
funcionários, alto índice de perdas por 
deterioração de produtos e mau atendimento. 
Ameaças: Influência de grandes redes de 
supermercado na região e instabilidade 
política e econômica. 
Oportunidades: Promoções, novos serviços e 
produtos, fortalecimento de parcerias com 
clientes e fornecedores. 
Os principais pontos fortes da empresa são a 
localização, horário diferenciado e a 
confiabilidade de uma empresa tradicional, os 
pontos fracos são a falta de controles internos, 
escassez de treinamentos, poucas opções de 

produtos e mau atendimento. Com base nisto 
estabeleceu-se as seguintes metas: 

 Melhorar o atendimento aos clientes; 

 Aumentar a diversidade dos produtos; 

 Melhorar o desempenho dos 
funcionários; 

 Elaborar controles de estoque; 
Para melhorar o atendimento e desempenho 
dos funcionários é preciso investir em 
treinamentos e incentivos pessoais ou 
econômicos. 
Parcerias com novos fornecedores permitirá o 
aumento diversidade de produtos. 
A elaboração de planilhas para lançamento de 
datas de entrada, lote de fabricação e datas de 
saídas de mercadorias ajudará no controle o 
estoque. 
 No estoque físico serão separados os 
produtos por categorias, o funcionário colocará 
etiquetas com o lote e validade nas caixas 
para facilitar a reposição nas gôndolas e evitar 
que os produtos vençam no estoque. O 
supermercado poderá realizar promoções para 
estimular a compra e fechar parcerias com 
lanchonetes e/ou restaurantes para fornecer 
os alimentos que estão próximos do 
vencimento. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
 

Espera-se com este planejamento obter 
aumento nos lucros da empresa, visto que o 
uso de controles pretende diminuir das perdas, 
além disso a melhora no atendimento e maior 
qualidade dos produtos e serviços atrairá mais 
clientes para o mercado.  


