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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ANÁLISE SITUACIONAL EM UM 

CENÁRIO FARMACÊUTICO 

INTRODUÇÃO

Foi realizada uma análise utilizando os métodos da análise SWOT para verificar a posição estratégica da

empresa. No cenário das farmácias e drogarias da cidade de Toledo – PR, os reflexos destas ameaças e

oportunidades podem ser sentidos de imediato, desde que o empresário consiga percebe-las, explora-las ou

neutraliza-las corretamente. Para isto o planejamento estratégico é de extrema importância para as

organizações, possibilitando ajustes e definições de metas e objetivos.

CONCLUSÃO

Para realizar a análise situacional foi necessário

apurar as forças e fraquezas, oportunidades e

ameaças, visando encontrar as potencialidades e

fragilidades da empresa.

As forças são variáveis internas que proporcionam

uma condição favorável a empresa, enquanto as

fraquezas proporcionam condições desfavoráveis.

No caso da farmácia analisada, foram percebidas

como forças a mão de obra qualificada e a entrega

personalizada, e como fraquezas o porte

empresarial e seu ponto comercial.

Já as oportunidades e ameaças são fatores

externos previsíveis que, caso ocorram,

influenciarão positivamente ou negativamente as

atividades da empresa, como apresentado por

Costa (2003). Nesta empresa foram percebidas

como oportunidades a preferência do consumidor

pela comodidade, procurando produtos de fácil

acesso e facilidade no momento da compra.

Também a diversidade de cursos da área

farmacêutica na região. No que se refere as

ameaças, um dos pontos destacados foi o aumento

das atividades no sistema de comercialização de

medicamentos por parte das empresas de

assistência medica e seguro de saúde, e também

as ações de marketing dos concorrentes diretos.

Após observar esses pontos, é necessário verificar

as potencialidades, que é a junção de

oportunidades e forças, e as fragilidades, que é

resultado da ligação de ameaças com fraquezas.

As potencialidades vistas na farmácia analisada

são:

 Maior comodidade aos clientes que não precisam

sair de suas moradias para terem acesso aos

produtos;

 Grande disponibilidade de cursos existentes na

região gerando mão de obra qualificada, com

qualidade no atendimento ao cliente.
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Espera-se que após aplicada tais medidas a

empresa alcance suas metas e objetivos.

Como fragilidade, foi destacada:

 Baixa força de concorrência por não fazer

parte de uma rede de farmácias e ser uma

pequena empresa.

Foram estabelecidas como metas as seguintes

situações:

 Realização de cursos e treinamentos para

melhoria do atendimento e da administração,

 O crescimento de 20% dentro de 5 anos.

Se espera com os objetivos da empresa atingir

os seguintes pontos:

 Ser referência dentro do município em relação

ao atendimento;

 Tornar-se uma das farmácias de maior

destaque da cidade.

Como estratégia para atingir as metas e

objetivos propõe-se:

 Utilizar as redes sociais para a divulgação da

empresa, promoções e informativos sobre

saúde, para assim atrair mais clientes;

 Contratar profissionais capacitados para a

realização dos treinamentos internos;

 Melhorar a relação interpessoal dos

colaboradores, aprimorando o

desenvolvimento da empresa.

CONCLUSÃO

Espera-se com a implantação das metas e

objetivos, alcançar através das estratégias a

melhor performance da empresa em estudo.


