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ANÁLISE DE CENÁRIO DE UMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 

PARA AÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

INTRODUÇÃO

O “Planejamento Estratégico” é fundamental para qualquer empresa ou organização. E é importante para analisar a possibilidade

da atuação em determinado mercado. Este estudo teve como propósito analisar a condicionantes de mercado de uma empresa com

a Distribuidora de Medicamentos Paraná, (Baseada em ) analisando todo o cenário destes ramos de atividades, nas bases de um

planejamento estratégico, destacando as forças internas e externas da empresa, que são estudadas para melhor resolução ou

aproveitamento estratégico, gerando as potencialidades, metas, objetivos e estratégias para alcançá-los.

CONCLUSÃO

Segundo Kotler (1992, p. 63), “planejamento estratégico é

definido como o processo gerencial de desenvolver e manter

uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da

empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”. Ou

seja, planejamento estratégico é um plano de como os

recursos e competências serão utilizados favorecendo a

organização no processo empresarial. Através desse aspecto

foi desenvolvida uma análise de cenário, observando o

ambiente interno e externo da empresa. É importante saber

relacionar e organizar as forças e fraquezas com as

oportunidades e ameaças. Quando a empresa tem uma força,

é necessário que ela fique atenta as oportunidades do

momento, dependendo do cenário atual de mercado, ela pode

se resguardar para usar essa força em outro momento.

A organização possui:

 Forças: processo de integralização dos colaboradores

contratados; preços acessíveis comparado a outras

empresas do ramo; máquinas para carregamento de última

geração e que funcionem perfeitamente; atendimento ao

cliente com excelência; forte investimento em marketing;

ação do telemarketing na efetuação de vendas.

 Fraquezas: localização de difícil acesso; comunicação

externa deficiente; equipe com pouca capacitação para

determinadas áreas; reputação duvidosa perante os

colaboradores.

 Oportunidades: atendimento com prestação de serviços

para clínicas e consultórios; mudanças na política

econômica do governo; investimentos para expansão de

filiais na região ou regiões vizinhas; uso de tecnologia

para gestão logística e financeira.

 Ameaças: novos competidores projetados para entrar no

mercado; perda de trabalhadores fundamentais para a

concorrência; informatização e automação de processos

por parte dos concorrentes; evasão de informações

fundamentais, como balanços e tabela de preços.

Após distinguidos esses pontos, é necessário que a empresa

fique atenta as oportunidades do momento. Assim temos:

Potencialidades (forças somadas com oportunidades)

1. Condição para desenvolvimento e distribuição de novos

produtos.

2. Capacidade de atendimento a clientes e colaboradores

com elevada qualificação.

 Processo de integralização dos colaboradores

contratados;

 Atenção elevada para preservar qualidade do produto;

 Atendimento ao cliente com excelência;

• Investimentos externos para expansão de filiais;

• Uso de tecnologia para gestão logística e financeira;

• Novos produtos potenciais;
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Apesar das dificuldades, a empresa conta com recursos e

competências que conseguem suprir as ameaças colocadas

pelos concorrentes de setor. Para atingir o objetivo da

empresa e dos colaboradores, a organização define metas

que são incorporadas no planejamento estratégico.

Fragilidades (fraquezas somadas com ameaças)

1. Não passar confiança e credibilidade aos colaborados.

2. Pouca visibilidade e notoriedade perante os clientes pela

localização.

 Reputação duvidosa perante os colaboradores;

 Comunicação externo deficiente;

 Localização de difícil acesso;

 Equipe com pouca capacitação para determinadas

áreas.

• Perda de trabalhadores funcionais para a concorrência;

• Informatização e automação de processos por parte dos

concorrentes;

• Novos competidores projetados para entrar no mercado.

Metas

1. Administrar e investir recursos na qualificação dos

colaboradores.

2. Utilizar da tecnologias na inovação do atendimento ao

cliente, e no uso dos equipamentos.

3. Ouvir os colaboradores, aplicar programas de benefícios

e motivação.

Objetivos

1. Ter atendimento aos clientes com excelência e distribuir

produtos com qualidade.

2. Ter melhor imagem da empresa em relação aos

colaboradores.

3. Fazer com que mais clientes saibam da localização da

empresa, e assim adquirir mais clientes.

Estratégias

1. Para que a reputação duvidosa perante os colaboradores

termine, pode-se criar um relacionamento amigável

entre chefe e funcionário, sabendo ouvir as ideias e

celebrar junto com os colaboradores;

2. Para aumentar a notabilidade da empresa, cartões de

visitas são distribuídos em farmácias, consultórios,

clínicas e outros, é feita divulgação também em rádios

da região.


