
CHIDICHIMA,Antonio

GONZAGA,Everton

FELICIANO,Felipe

VANESSA,Pamela

felipefeliciano1992@hotmail.com

FASUL- Faculdade Sul Brasil

ANÁLISE DE AMBIENTE INTERNO E EXTERNO

INTRODUÇÃO

A pesquisa busca analisar o ambiente interno e externo de uma mecânica e revendedora de peças e

acessórios para motocicletas “CASA DAS MOTOS” através de um planejamento estratégico avaliando o

posicionamento organizacional e sua capacidade de competição no mercado atual utilizando-se do método

F.O.F.A (forças, oportunidades ,fraquezas e ameaças).

CONCLUSÃO

Quando analisamos o ambiente interno da empresa

“CASA DAS MOTOS” levamos em conta a

capacidade, recursos e processos como por

exemplo: especialização, colaboradores,

tecnologias e recursos financeiros. Depois dessa

analise constatou-se que a empresa possui ótimo

atendimento e mão de obra qualificada, porém tem

vários problemas com fluxo de caixa e controle de

estoque. É nesta etapa que identificamos as forças

e fraquezas da empresa.

Figura 1: Analisando o ambiente
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O resultado dessa analise de ambiente interno e

externo na empresa “CASA DAS MOTOS” obteve

ações práticas e operacionais depois da instalação do

software a empresa conseguiu organizar seu estoque

e fluxo de caixa os anúncios contribuíram trazendo

novos clientes. Portanto fica evidente que a análise de

ambiente interno e externo é essencial para uma

empresa que deseja ser bem sucedida no mercado

atual.
Quanto ao ambiente externo é considerado fatores

que estão ao lado de fora da empresa como:

Competidores, localização, recursos logísticos. A

empresa possui excelente localização , porem

possui concorrentes ao seu redor. É nesta etapa

que identificamos as oportunidades e ameaças.

Segundo Pagnoncelli (1992).“Análise do Ambiente é

o processo de identificação de Oportunidades,

Ameaças, Forças e Fraquezas que afetam a

empresa no cumprimento da sua Missão”.

Todo essa analise de ambiente interno e externo

trata-se de uma ferramenta de administração

formulando estratégias de negócios e investimentos

para a empresa.

O planejamento estratégico estabeleceu metas,

medidas e iniciativas para a empresa “CASA DAS

MOTOS”, com a implantação de um software que faz

o controle de estoque e fluxo de caixa, isso para o

ambiente interno e para o ambiente externo foram

feitos investimentos em anúncios , outdoor, jornais,

panfletos e redes sociais.


