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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE UMA EMPRESA DO RAMO DE CONFECÇÕES

INTRODUÇÃO

Este estudo tem por objetivo a realização de um planejamento estratégico em uma empresa fictícia atuante no

ramo de confecções e comércio, de maneira a desenvolver o processo do planejamento, desenvolver conceitos

e demonstrar a importância do mesmo para as organizações.

CONCLUSÃO

Segundo Peter e Certo (1993), por meio da análise

de ambientes, busca-se a identificação de fatores que

possam afetar o progresso da empresa. O ambiente

interno é aquele que esta dentro da organização e

tem aplicação imediata, já o ambiente externo é tudo

aquilo que não faz parte da organização.

• Internamente, a empresa tem como Forças:

1. Variadas condições de pagamento;

2. Disponibilidade de capital;

3. Mão-de-obra qualificada.

• Possui também Fraquezas:

1. Franquia distante da região comercial;

2. Máquinas desatualizadas;

3. Ausência de pagamento via cartão.

• Externamente, tem como Oportunidades:

1. Demanda maior que a oferta;

2. Fator marketing;

3. Demanda maior para estrutura etária jovem.

• Tem, ainda, como Ameaças:

1. Multinacionais concorrentes;

2. Constante alteração dos produtos;

3. Necessidade de máquinas atualizadas.

• Do confronto entre Forças e Oportunidades

surgem as Potencialidades:

1. Investimentos para aumento do volume e

qualidade da produção;

2. Investimentos em marketing;

3. Foco no público jovem.

• O confronto de Fraquezas e Ameaças da origem

as Fragilidades:

1. Competitividade da franquia;

DESENVOLVIMENTO
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As diversas estratégias adotadas durante todo o

processo de administração empresarial, buscam o

desenvolvimento de uma empresa próspera e sólida,

capaz de antecipar-se, prever formas de solucionar

problemas e aproveitar da melhor forma possível

todas as suas potencialidades.

2. Inovação de produtos;

3. Formas de pagamento.

• Para o aproveitamento das Potencialidades,

desenvolve-se os objetivos:

1. Aumento da produção e qualidade dos produtos;

2. Desenvolvimento do setor de marketing.

• Para a solução das Fragilidades, origina-se as

Metas:

1. Aumento das vendas na franquia;

2. Desenvolvimento do setor de marketing;

3. Atualização das máquinas e equipamentos.

• Para atingir Objetivos e Metas, cria-se as

estratégias:

1. Locação ou compra de local para instalação da

franquia em região comercial, gerando aumento

de vendas;

2. Compra de máquinas e equipamentos

atualizados, proporcionando maior volume e

qualidade de produção;

3. Aporte de capital para o setor de marketing,

desenvolvendo estudos de demanda, tendências

e criação de produtos facilmente absorvidos pelo

mercado.


