
BILIBIO, Lucas H. R.1

FAGGIAN, Débora T. de O.1

NOGUEIRA, Lucas1

OLIVEIRA, Douglas G. de1

SANTOS, Vanessa K. dos1

Acadêmicos do Curso de Ciências Contábeis1

Lucash.bilibio@hotmail.com

CHIDICHIMA, Antônio C.2

Professor Me. Curso de Ciências Contábeis²

Faculdade Sul Brasil - Fasul

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE UMA EMPRESA DE COMÉSTICOS 

INTRODUÇÃO

Planejamento estratégico de uma empresa de cosméticos, que busca obter conhecimento e inovações da mesma em sua

área de atuação. Esperasse que com a realização deste planejamento estratégico a empresa consiga reparar e otimizar seu

atendimento e prestações de serviços.

CONCLUSÃO

Localizada na cidade de Toledo, no Oeste do Paraná, a

empresa traz um novo conceito em produtos de beleza

para a região há mais de onze anos, sempre atenta com as

novidades do mercado. A análise do ambiente interno de

uma organização é baseada em expor deficiências e

qualidades da empresa, ou seja, pontos fracos e fortes,

diante do seu cenário atual no mercado. Para que essa

analise seja mais eficiente e gere mais informações é

importante tomar uma perspectiva da empresa e compara-

la com outras empresas do mesmo ramo de atuação, não

precisa ser necessariamente um concorrente direto da

empresa, pode ser um parceiro ou um potencial

concorrente de uma área similar, essa atitude também

deve demonstrar resultados que mostrarão se a empresa

pode ou não ampliar para uma área próxima a sua.

De acordo com Djalma (2004, p. 83), “os pontos fortes e

fracos compõem a analise interna da empresa, enquanto

as oportunidades e ameaças compõem sua analise

externa”. Indica como clientes e fornecedores veem sua

empresa no mercado, como ela se porta, como seu nome

esta no mundo dos negócios, se ela influência os demais

ao seu redor.

 FORÇAS E OPORTUNIDADES:

 Parcerias e ouvir opiniões internas e externas:

devido ao grande contato com clientes internos e

externos a empresa sempre busca ouvir e aprender com

seus diversos públicos, visando sempre a melhora no

seu atendimento.

 Meios de comunicação e mídia e moda (marketing

indireto: a empresa pode estra direcionada seus

recursos e esforços para o marketing direto, buscando

exibir suas marcas para que o cliente associe à marca a

empresa. Para que esse objetivo seja atingindo com

excelência, é necessário que ocorra a divulgação de

mídias sociais.

 Colaboradores preparado e novas tecnologias: a

empresa sempre busca estar capacitando seus

colaborados e os mantendo a par das tendências de

mercado voltado ao mercado da beleza
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Após a demonstração do planejamento estratégico almejasse

que a empresa cumpra todas os objetivos para chegar as

metas desejadas, solucionando todas as suas fraquezas para

que haja inovação desejada e assim tendo uma melhor

concorrência no mercado.

 FRAQUEZAS E AMEAÇAS:

 Crise econômica e validade dos produtos: devido a

crise econômica alguns produtos com prazo de validade

menor, acaba não tendo a saída desejada da empresa,

ocorrendo assim perdas aos sócios e a ela mesma.

 Concorrência e espaço: devido a concorrência dispor de

uma espaço maior pode oferecer uma variedade de

produtos e preços diversificados podendo assim, atender

uma maior variedade de públicos.

 Depois de uma analise em cada fator que a empresa

disponibilizou, foram apresentadas ideias para que ela

possa otimizar as potencialidades e solucionar suas

fragilidades para que deixem de ser um problema para a

empresa.

 PARA AS POTENCIALIDADES (forças +

oportunidades), foram dadas as ideias de buscar novas

ideias com o público, divulgar mais em mídias sociais e a

capacitação dos colaboradores com as tendências do

mercado, para que a empresa continue sendo uma das

referencias no mercado da beleza.

 PARA AS FRAGILIDADES (ameaças + fraquezas),

foram apresentadas as seguintes soluções, a oportunidade

de um espaço maior dentro do centro comercial, para que

a loja possa expandir seus produtos e clientes e uma

maior rotatividade para aqueles produtos com prazos de

validade menores.


