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Introdução: O setor terciário tem se mostrado cada vez mais importante na geração de renda
na economia moderna, tem acelerado a competitividade doméstica e internacional, a criação
de empregos e o progresso tecnológico. As atividades de comércio e serviços representam
50% dos custos de produção e cerca de 50% da geração de empregos no mundo, sendo que a
importância dessas atividades para as economias em desenvolvimento vem se intensificando
(CNC – Confederação Nacional do Comércio; SEBRAE, 2008). As empresas devem traçar
bons objetivos e conhecer a área de negócios na qual estão inseridas, para que alcancem um
desempenho superior diante da atual concorrência do mercado.
Desse modo, este trabalho visa observar as forças e fraquezas, ameaças e
oportunidades de uma empresa do ramo alimentício, utilizando a análise SWOT, que, para
Martins (2006), é uma das práticas mais comuns nas empresas voltadas para o pensamento
estratégico e marketing. Tendo assim, o intuito de traçar um planejamento estratégico para a
empresa a fim de otimizar seu desempenho no mercado.
Material & Métodos: O estudo foi desenvolvido em uma empresa de pequeno porte localizada

na cidade de São Mateus, estado do Espírito Santo, Brasil, onde as visitas ocorreram no
período de setembro a outubro de 2015.
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A partir de uma prévia identificação do processo produtivo local, de entrevistas e de
buscas bibliográficas, foi elaborado um questionário com perguntas relacionadas ao preço do
produto, à satisfação dos clientes, à característica do negócio e à estratégia para o futuro da
empresa. A aplicação do questionário foi de caráter individual composto por perguntas
fechadas e abertas.
Deste modo, foi elaborada uma matriz SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities e
Threats) para melhor visualização dos resultados.
Resultados & Discussão: Com base no que foi coletado, observou-se que um dos pontos fortes

da empresa é o preço dos produtos que é ainda menor que o preço de mercado; assim como a
qualidade e diferenciação dos mesmos. A localização é favorável, uma vez que é localizada
em uma área com um alto fluxo de pessoas. O serviço de entrega a domicílio é considerado
também uma força, já que evita o deslocamento dos clientes até o local.
Em relação aos pontos fracos da empresa, o tamanho do estabelecimento é pequeno e
fechado, o que algumas vezes ocasiona o não atendimento de clientes por falta de espaço ou
funcionários. Uma oportunidade para a empresa seria a ampliação e climatização do local
para maior conforto e satisfação dos consumidores.
Uma das ameaças percebidas foi a de melhor estrutura dos concorrentes, que pode
impactar no sucesso da empresa. É de extrema importância então que a empresa esteja atenta
às ameaças existentes, pois na cidade existem várias outras organizações que trabalham no
ramo alimentício. O empreendedor deve estar atento aos produtos que terão maior aceitação
dos consumidores e inovar sempre em métodos culinários, mantendo assim a qualidade de
seus produtos.
Considerações Finais: No decorrer do estudo, foi observado que a empresa tem o objetivo de

ampliar as suas instalações e de adquirir novas máquinas para melhor atender a demanda e
otimizar o tempo de preparação dos seus produtos, demonstrando preocupação com a
satisfação dos atuais e novos clientes.
Observa-se também o papel fundamental da matriz SWOT para esclarecer e salientar
as qualidades e defeitos das empresas, possibilitando a clara visualização destes para os
proprietários. Com o bom uso dessa ferramenta, juntamente com outros fatores, a organização
garante espaço e credibilidade no mercado que se encontra cada vez mais competitivo.
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