
A partir do estudo, objetiva-se com as estratégias
alocadas à Organização, a conquista de novos clientes
atendendo com o diferencial da oferta de sementes e
insumos, entregues em seus estabelecimentos,
juntamente com a assistência para manutenção dos
implementos utilizados no cultivo destes, e tão logo o
transporte de retorno após a colheita, observando a
qualidade no atendimento e comprometimento dos
colaboradores uns para com os outros, transferindo
confiabilidade a seus clientes.

empresas no ramo de implementos e peças
agrícolas, ofertará conforto para o cliente produtor,
este que sanará todas suas necessidades em um
único estabelecimento, desde o produto para o
plantio, toda a manutenção até a colheita.
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FALHAS APONTADAS NA ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESA ATUANTE NO RAMO DE 
COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS

INTRODUÇÃO
O presente trabalho abordará de forma sucinta, a administração alocada à pequena empresa atuante no ramo
de comercialização de insumos agrícolas, cintando a dinâmica e conceitos pré-existentes na empresa, e
possíveis estratégias para solver aspectos negativos influentes na administração da mesma.

RESULTADOS ESPERADOS

Buscando novos horizontes, as empresas no
mercado competitivo quando localizados em regiões
consideradas pequenas, tem a possibilidade de se
destacarem no mercado quando buscam através de
uma administração estratégica conceituar seu
posicionamento no ramo de atividade atuante. A
partir de análise geral do ambiente da empresa, foi
observado que a mesma apresenta instabilidade no
cenário econômico mundial onde a alta do dólar
influência de forma direta seu produto base, mas
em contrapartida trata-se de uma empresa atuante
a anos no mesmo ramo onde adquiriu enorme
confiabilidade junto a seu cliente, objetivando cada
vez mais satisfazê-lo com um ótimo atendimento e
aprimoramento de seus produtos, além de estar
localizada na área urbana da cidade, trazendo
comodidade a seus clientes e fornecedores.
Através da análise do cenário da organização
observou-se que a mesma apresenta os seguintes
pontos:

Tabela 1: Forças e Fraquezas

Partindo da ideia do mercado volátil, a estratégia
objetivada está na parceria por meio de
consignados, com empresas fornecedoras de
implementos agrícolas e transporte de carga. Onde
junto ao transporte de cargas ofereceremos o
abastecimento de nossos estoques e a transição
até o cliente, com sementes para o plantio,
fertilizantes e venenos para pulverização, o que
minimizará a necessidade evidente de ampliação
dos armazéns e quanto a parceria com indústrias e
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Forças Fraquezas
Sede própria com pequeno 
armazém

Necessidade de ampliação 
de armazém

Carteira de clientes 
estabelecida

Pouca divulgação na região 
ao redor de sua área de 
atuação

Negociação internacional 
direta

Necessidade de 
contratação de fretes

Flexibilidade  de gestão  
empresarial

Falta de pessoal capacitado 
para atendimento em 
outras áreas do negócio 
como de agrotóxicos.


