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ANÁLISE DE CENÁRIO DA EMPRESA BETA GAMA DERIVADOS DO LEITE LTDA  

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho foram analisados os ambientes interno e externo de uma empresa do ramo de laticínios. O  

objetivo foi desenvolver o planejamento estratégico com foco no aproveitamento das potencialidades 

organizacionais e com a finalidade de aperfeiçoar e corrigir a fragilidade existente nesta organização.   

A empresa analisada neste trabalho foi a Beta 

Gama Derivados do Leite LTDA, a organização tem 

sua sede na cidade de Cascavel no Estado do 

Paraná.  

Inicialmente foram estudados a missão e visão da 

empresa para entender possibilidades existentes 

tanto no cenário externo da organização, quantos a 

análise das internas dos recursos, capacidades e 

competência que a empresa possui, com esta 

informações propõe-se analisar e desenvolver  um 

planejamento estratégico para a organização. Para 

MEGGINSON, Leon; MOSLEY, Donald; PIETRI, 

Paul. (1998, p.165), “Planejamento Estratégico 

inclui atividades que envolvem a definição da 

missão da organização, [...]”. 

 

No ambientes interno foram destacadas:  

 

Forças os seguintes pontos:  

 Avanço da tecnologia da empresa, pode suprir 

algumas necessidades da produção, assim, 

melhorando seu processo produtivo; 

 Otimização do espaço, mantendo o ambiente 

organizado visando grande volume de produtos a 

serem inseridos no mercado. 

 

Fraquezas identificadas: 

 Mesmo com os aprimoramentos tecnológicos no 

maquinário, a empresa ainda necessita de muita 

mão de obra 

 O processo produtivo em algumas etapas são 

indispensáveis a participação e manuseio 

humano. 

 

No ambientes externo foram identificadas os  

seguintes pontos:  

 

Ameaças percebidas:  

 Pela desvalorização do real e a alta inflação, o 

custo de produção tende a aumentar, para os 

produtores e para os laticínios. 

 A concorrência desleal entre os laticínios pela 

matéria prima. 

 

Oportunidade existentes: 

 Com o aumento da população mundial, à 

necessidade de aumentar a produção de 

alimentos, aproveitando-se disso, a empresa visa 

aumentar a produção, sempre se voltando para a 

qualidade.  

 Terá que aumentar a quantidade produzida para 

atender o mercado exigente e que cresce cada 

dia mais. 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO 
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CONCLUSÃO 

Espera se que a partir deste levantamento, e com o 

planejamento estratégico a empresa alcance daqui 

a alguns anos todas as metas e objetivos. 

Com base nos dados apurados da empresa, 

agrupou-se todas as forças existentes no ambiente 

interno e as oportunidades do cenário externo da 

organização, gerando as seguintes potencialidades 

que a empresa pode explorar. 

 

Potencialidade: 

 Ter capacidade de desenvolver a produtividade 

usando meios tecnológicos; 

 Ter capacidade e experiência para atender o 

mercado exigente e promissor.  

 

E através da soma de fraquezas existentes no 

ambiente interno e ameaças do ambiente externo, 

ocasiona-se as Fragilidades. 

 

Fragilidade:  

 Crise no mercado mundial, causando a 

desvalorização do Real, devido à alta inflação; 

 Espaço físico limita a expansão do quadro de 

colaboradores, assim diminuindo a renda 

inserida no mercado econômico. 

 

Conforme as potencialidade e fragilidades citadas, 

elaborou-se metas, na busca continua de melhorias 

para a organização.  

 

Metas e objetivos: 

 Reduzir os custos de produção para melhora no 

preço final do produto com menor custo de 

aquisição para os consumidores.  

 Futura expansão da empresa gerando maior 

faturamento e rentabilidade para a empresa.  

 

As estratégias compreende como resolver 

problemas e conseguir soluções para atingir metas 

e objetivos. Para isto será necessário aplicar as 

seguintes estratégia. 

 

Estratégia: 

Serão realizadas melhorias tecnológicas e 

expansão no setor produtivo para redução dos 

custos de produção, assim melhorando o preço 

final do produto  


