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ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ESTRÁTEGICO

INTRODUÇÃO

Neste estudo foi desenvolvido uma análise do ambiente interno e do cenário externo de uma empresa de

pequeno porte, localizada em Toledo – Paraná. Fundada em 2011, atua no ramo de comércio de produtos

agropecuários, com ênfase em climatização para aves e suínos.

CONCLUSÃO

A pesquisa realizada tem caráter exploratório descritivo,

com base na ferramenta da análise de swot. Foram

analisados o ambiente interno e cenário externo da

empresa, e a partir dessas informações identificar suas

potencialidades e fragilidades.

A análise SWOT é uma ferramenta de grande

importância para o planejamento estratégico das

organizações. Formada com as iniciais das quatro

palavras inglesas strengths (forças), weaknesses

(fraquezas), opportunities (oportunidades) e treats

(ameaças), a análise SWOT pode direcionar para uma

orientação estratégica significativa, eliminar os pontos

fracos, compreender oportunidades em função dos

pontos fortes, minimização de riscos e incertezas

através dos pontos fracos, dentre outras vantagens

(COSTA, 2007).

Pontos Fortes identificados:

1) Possuem técnicos especializados em climatização e

ambiência; 2) Know how dos produtos e das exigências

do mercado; 3) Parceria com equipes terceirizadas para

construção e montagens das obras; 4) Referência na

região na setor de ambiência para suínos.

Pontos Fracos Identificados:

1) Transtornos e demora para solucionar problemas

relacionados as assistências; 2) Falta de

comprometimento de alguns colaboradores internos; 3)

Dificuldade no controle de estoque de alguns produtos;

4) 95% das vendas são financiadas;

Oportunidades Identificadas:

1) A região é favorável para o agronegócio, possuem 6

cooperativas e mais 3 empresas privadas no segmento;

2) A empresa é referência na região no setor de

ambiência para suínos; 3) Empresa reconhecida e

procurada;
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Ameaças Identificadas:

1) Quando o cenário econômico está desfavorável os

investidores se retraem; 2) Margem de lucro reduzidas em

época de crise; 3) Vendas executadas com meses de

antecedência; 4) Equipes terceirizadas para construção e

montagens das obras; 5) Equipes terceirizadas para

assistência.

Potencialidades:

1) Know how dos produtos e das exigências do mercado

possibilitando maior condições de atendimento; 2)

Conquistar novos clientes; 3) A empresa é reconhecida e

procurada.

Oliveira, 2004 caracteriza as potencialidades como

variáveis externas e não controláveis pela empresa, que

podem criar condições favoráveis para a mesma, desde

que tenha condições e/ ou interesse em usufrui-las.

Fragilidades:

1) Margem de lucro reduzidas em época de crise; 2)

Transtornos e demora para solucionar problemas dos

clientes.

Para identificar as fragilidades deve-se cruzar as

informações entre as fraquezas e ameaças existente na

empresa.

Espera-se através das estratégias implementadas, atingir

as metas e objetivos estabelecidos, para a empresa ter um

maior desempenho e lucratividade nos próximos anos.


