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INTRODUÇÃO

Neste presente trabalho temos como finalidade a realização de um estudo de planejamento estratégico sobre a

empresa Contabilidade&CIA localizada na Rua General EstilacLealNº2003,Centro na cidade de Toledo, aonde

atua a mais de 30 anos na região oeste do Paraná, tendo como foco principal a pesquisa de campo nesta

respectiva área.Sendo importante ressaltar da necessidade cada vez mais latente de se contar com um

escritório de contabilidade capacitado para acompanhar, interpretar, suportar e orientar os seus clientes da

melhor forma possível.

CONCLUSÃODESENVOLVIMENTO
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Através do planejamento estratégico concluímos que é

uma das ferramentas principais que se tem dentro de

qualquer organização, pois nela se tem como ressaltar

os objetivos e metas a serem atingidos

Através do estudo de planejamento estratégico

realizado na empresa Contabilidade&CIA, foram

analisados o ambiente interno e externo, tendo

como foco principal suas forças e oportunidades e

em contra partida suas fraquezas e ameaças. No

ambiente interno são encontrado fatores que

influenciam a empresa de maneira positiva ou

negativa, mas na esfera da microeconomia aonde a

organização esta inserida, com isso podemos

ressaltar as forças (positivas) que são pontos que a

empresa possui a seu favor para a disputa de

mercado, como por exemplo: departamento de

desenvolvimento de software próprio. Como

conseqüência as fraquezas (negativas), ou seja,

pontos que fazem com que seus clientes procurem

seus concorrentes, exemplo Falha na distribuição

das atividades. Já no ambiente externo ou geral

esta relacionada a elementos que influenciam a

organização no sentido mais amplo de mercado

(macroeconomia). Dentro do mesmo são

encontradas as ameaças e oportunidades. Ameaças

são fatores que influenciam o planejamento da

empresa, onde deve ser sempre analisado com

muito cuidado e atenção podendo prejudicar o

crescimento da empresa, exemplo entradas de

novos escritórios de contabilidades. Através das

oportunidades é realizada uma analise dos

ambientes econômico, demográfico, sociocultural,

tecnológico, político legal, como exemplo, a

Fixação da marca. Após todas as análises de

estudo são encontrados as potencialidades, nada

mais é que as junções das forças que estão no

ambiente interno com as oportunidades que são

encontradas no ambiente externo, juntas fazem a

analise e delas tiramos a potencia aonde a empresa

tem um caminho mais seguro a seguir, também

encontrado a fragilidade sendo a soma das

fraquezas que estão no ambiente interno da

empresa com as ameaças que estão no ambiente

externo.


