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PLANEJAMENTO ESTRATÉGIC E 
ANÁLISE DE CENÁRIO

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo realizar um diagnóstico organizacional considerando o ambiente interno,

externo, metas e objetivos de uma organização comercial, que atua em atividade de compra e venda de

materiais de construção. Para isso será realizado um levantamento de cenário, ou seja, uma coleta de

informações onde a empresa atua.

A empresa analisada se encontra em dois pontos
comerciais de boa localização na cidade de Toledo
– PR, está organização no ramo d construção civil
visa sempre oferecer o melhor produto com a
melhor qualidade para seus clientes fazendo com
que isso se torna um grande diferencial da
empresa, de forma muito organizada e bem
sucedida, conseguem ter uma gestão muito
produtiva.

Diante disso dentro do planejamento estratégico
temos a análise de ambiente que é análise interna e
externa, onde se encontram as forças, fraquezas,
oportunidades e ameaças, define-se como ambiente
interno:
A análise dos fatores intrínsecos ao setor, empresa
ou empreendimento em consideração deve ser
conduzida com o objetivo de identificar e
hierarquizar as forças e fraquezas que condicionam
o seu potencial de desenvolvimento. Força: é a
atual condição interna, de caráter estrutural e que
contribui e contribuirá para o incremento da
competitividade. Fraqueza: é a atual condição
interna, de caráter estrutural e que dificulta e
dificultará o incremento da competitividade.
CALAES et al 2006 p. 82

E como ambiente externo o autor afirma que:

Análise dos fatores extrínsecos de competitividade
deve objetivar a construção de uma visão das
evoluções prováveis do ambiente externo ao setor,
à empresa ou ao empreendimento em
consideração, a fim de caracterizar oportunidades e
ameaças atuais e previsíveis. Oportunidades são
situações, tendências ou fenômenos externos,
atuais ou potenciais, que podem contribuir para a
concretização dos objetivos estratégicos. Ameaças
são situações e tendências ou fenômenos externos,
atuais ou potenciais, que podem prejudicar a
consecução de objetivos estratégicos (CALAES et

al 2006 p. 83)

DESENVOLVIMENTO

CONCLUSÃO

Conclui-se portanto que a empresa espera-se atingir
através de um planejamento estratégico seus
objetivos, a fim de ter um grande reconhecimento e
qualificação no mercado.
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Com isso dentro desses conceitos foram identificadas
no ambiente interno as seguintes forças: (A)
Tecnologia de gestão para auxiliar na tomada de
decisão; (B) Localização da organização; (C) Garantia
de retorno no parcelamento; (D) Marcas substitutas, e
como fraquezas: (A) Limitação na oferta de condições
de pagamento; (B) Limitação de ambiente físico; (C)
Relacionamento com o cliente, como o pós-venda. E
no ambiente externo destacam-se as oportunidades:
(A) Programas habitacionais oferecidos pelo Governo;
(B) Perfil do consumidor com relação á moda; (C)
Crescimento demográfico na cidade de Toledo-PR; E
as ameaças diagnosticadas foram: (A) Endividamento
brasileiro; (B) Entradas de novos concorrentes no
mercado; (C)Rivalidade entre os concorrentes.

Como forma de auxiliar a empresa diante desses
fatos, cria-se as potencialidades e fragilidades, que
são forças relacionadas com oportunidades e
fraquezas com as ameaças, a partir de então se
destacam as potencialidades: (A) Aberturas de novas
filiais no Oeste do Paraná; (B) Aumento no espaço
físico da organização; (C) capacitar colaboradores, e
as fragilidades: (A) Falta de mão de obra qualificada;
(B) Endividamento do brasileiro perante instituições
financeiras; (C) Limitação na condição de pagamento
ao cliente.


