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RESUMO 

 

O planejamento estratégico pode ser entendido como uma das principais etapas na 

organização de uma empresa. Por meio do planejamento, a organização empresarial poderá 

avaliar e ter uma melhor dimensão de suas atividades, demandas e objetivos, influenciando 

diretamente na qualidade de sua função interna, bem como na sua competitividade no 

mercado. Assim, este trabalho propõe analisar as estratégias organizacionais de uma empresa 

distribuidora de produtos de alimentos perecíveis. Trata-se de um relato de experiência de 

abordagem qualitativa e de cunho descritivo. O relato de experiência será realizado na 

empresa Agrofrios Comércio de Frios e Hortifrutigranjeiros Ltda., a coleta de dados se 

desenvolverá por meio de uma pesquisa de campo. Na compreensão dessa pesquisa, a 

empresa estudada foi caracterizada. Desse modo, com relação à avaliação do ambiente 

externo, o método de análise selecionado foi a ferramenta PEST, um meio adequado de 

compreender o ambiente externo. Ainda, visando acrescentar informações acerca da 

organização pesquisada, foi-se analisada também o Micro Ambiente da Indústria tomando 

como base as cinco forças de Porter. Além disso, de modo a contribuir com essa avaliação 

empresarial, realizou-se também a Análise do Ambiente Interno. A condição de se relacionar o 

ambiente interno com o ambiente externo faz com que haja uma análise útil na realização de 

uma decisão estratégica. A partir dessa análise, vê-se que a empresa analisada possui 

características positivas e negativas de modo significante, no entanto, encontra-se em uma 

posição favorável diante de seus concorrentes. 

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico. Gestão. Distribuidora.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O planejamento estratégico pode ser entendido como uma das principais etapas na organização 

de uma empresa. Por meio do planejamento, a organização empresarial poderá avaliar e ter uma 

melhor dimensão de suas atividades, demandas e objetivos, influenciando diretamente na qualidade de 

sua função interna, bem como na sua competitividade no mercado. Além disso, esse planejamento 

ainda pode ser compreendido como um processo gerencial que ocorre de modo contínuo e sistemático 

e que tem por finalidade a geração de meios práticos para executar ações, de modo a considerar 

condições internas e externas à empresa em tal processo.   

Com base nisso, Romero (2018) relata que a organização empresarial conta com diversos 

fatores, dentre estes as unidades físicas de distribuição que precisam se encontrar dentro de um padrão 

correto de armazenamento, juntamente com o transporte de mercadoria que precisa corresponder à 

demanda de qualidade e dar continuidade a uma gestão de negócios qualificado, construindo, desse 

modo, um permanente desafio logístico.  

Desse modo, o estudo da organização empresarial se torna relevante, de modo a desenvolver 

pesquisas que envolvam o armazenamento como também a distribuição física dos produtos. Para isso, 

este estudo de caso será desenvolvido na empresa Agrofrios Comércio de Frios e Hortifrutigranjeiros 

Ltda. que atua desde 1999 no mercado de produtos alimentícios refrigerados, tendo sua estrutura física 

no município de Queimadas-PB e atendendo por distribuição em todo estado da Paraíba.  

Nesse contexto, vê-se a necessidade de analisar as estratégias organizacionais adotadas pela 

empresa, pois estes fatores irão findar no seu planejamento estratégico, o qual influencia na 

capacidade interna e de competitividade empresarial. Assim, este trabalho propõe analisar as 

estratégias organizacionais de uma empresa distribuidora de produtos de alimentos perecíveis de modo 

a caracterizar o setor em que a empresa se encontra; realizar a análise da PEST; realizar a análise do 

Micro Ambiental; analisar segundo as Cinco forças de Porter. 

Ainda, ao tratar-se de uma empresa do ramo alimentício, vale salientar que a avaliação da 

organização de gestão pode acarretar em melhorias na sua efetividade tendo em vista o incentivo a 

ações desenvolvidas e que acarretaram em melhorias para a organização da empresa, além de poder 

realizar possíveis correções de erros organizacionais encontrados.  

 

 

 



2 
 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 ABORDAGEM ACERCA DA ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL DE UMA EMPRESA 

 

A organização empresarial é uma demanda exigida na atuação profissional de uma empresa 

competitiva no mercado e que busca qualidade na sua funcionabilidade. No ramo da distribuição e 

gestão de produtos, o fator da competitividade exige por parte da empresa uma constante reavaliação 

com relação a sua logística, o que permite, dessa maneira, a modernização e atualização no manejo de 

seus produtos (FALSARELLA; JANNUZZI, 2017).  

Para isso, faz-se necessário o planejamento estratégico, o qual pode ser entendido como um 

processo gerencial que ocorre de modo contínuo e sistemático e que diz respeito à formulação de 

objetivos na realização de seleção de programas de ação e execução, de modo a considerar condições 

internas e externas à empresa e a evolução esperada para esta (ROMERO, 2018). 

Nessa atuação, vê-se um importante fator na organização de uma empresa: o transporte de 

mercadorias. Ocorre, assim, uma interação das atividades comerciais com as localidades de entrega, 

revelando, desse modo, a importância de um transporte de mercadorias de modo eficaz e bem 

dimensionada. Há de se considerar, ainda, que a interação desse transporte contribui 

significativamente na competitividade dos produtos e no consumo destes, de modo a desenvolver tais 

funções no objetivo de suprir todas as necessidades encontradas, sendo ainda mais relevante essa 

função quando a empresa se classifica como uma distribuidora de produtos (FALSARELLA; 

JANNUZZI, 2017). 

No setor empresarial são diversos os ramos seguidos pelas empresas. Ao tratar do mercado de 

empresas alimentícias, torna-se evidente a ciência na mudança no consumo de alimentos nos últimos 

anos e uma maior exigência de qualidade por parte dos seus consumidores. Assim, as empresas 

alimentícias vêm se empenhando na qualidade de sua gestão, como se pode observar na maior busca 

na refrigeração de modo adequado, considerando armazenamento e transporte de produtos que 

necessitam ser e estar constantemente refrigerados (ROMERO, 2018). 

Além disso, de modo a compor a estratégia logística, outro importante fator na organização de 

uma empresa é o armazenamento. Este deve estar voltado para um feedback rápido, de acordo com a 

demanda, o que torna escolha do posicionamento e da função das instalações de armazenagem um 

desafio na organização empresarial. Tratando-se de produtos refrigerados, os cuidados com relação ao 

estoque estão ainda mais voltados à qualidade do armazenamento, tendo em vista a validade em 
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tempo, local, temperatura, dentre outros fatores, os quais constituem alguns dos diversos fatores 

internos e externos acerca do produto, que pode ter sua validade de uso encerrada e acarretar em 

custos elevados à organização (NEIS et al., 2017). 

Desse modo, torna-se evidente que a relação do planejamento empresarial otimiza o trabalho 

desenvolvido e não apenas organiza, mas prevê possíveis problemas, tornando possível a criação de 

solução e com isso, traçar um caminho para o qual a empresa deve percorrer, com objetivos, metas e 

possíveis conclusão para aquela empresa. 

Por isso, um estudo que analise o desenvolvimento desse sistema de gestão vem a ser de 

grande valia, pois não apenas melhora a funcionabilidade interna da empresa, como também influencia 

diretamente no seu potencial de concorrência, colocando-a no mercado em um nível de qualidade não 

só internamente, como também para as outras empresas semelhantes e consequentemente, para seus 

clientes.  

 

2.2 GESTÃO LOGÍSTICA, PROCESSO DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO  

 

Para Paulo (2016), logística não pode ser resumida à entrada de matérias-primas ou à saída dos 

produtos acabados, mas deve ser considerada como o fluxo maior que abarca todo o processo pelo 

qual esse produto passou. Além disso, deve ser considerado também que a função logística é a mesma, 

independentemente do produto e ramo para o qual a empresa trabalha. 

Ao considerar a amplitude desse fluxo, percebe-se que a função logística engloba todos os 

fatores que atuam direta ou indiretamente no produto. Assim, as características do produto fornecem 

os atributos essenciais à elaboração da estratégia logística. Essas características irão indicar as 

necessidades para manuseio, armazenagem, estoques, transporte e processamento do pedido, podendo 

ser compreendido como o volume, peso, valor, inflamabilidade, perecibilidade e substitubilidade do 

produto (FALSARELLA; JANNUZZI, 2017) 

Na gestão logística, pode-se observar a atuação de três importantes fatores que juntos, 

constituem essa gestão: a gestão de suprimentos, estratégia de suprimentos e ciclo de vida do produto. 

Desse modo, a logística se torna fator essencial para a competitividade empresarial, podendo ser um 

determinante no sucesso ou fracasso de uma empresa (FALSARELLA; JANNUZZI, 2017). 

Quanto ao processo de armazenagem, o mesmo pode ser entendido como um fator primordial 

na execução das funções empresariais visando a qualidade em seu atendimento ao cliente. Ao 

armazenar, a empresa assume que houve uma maior produção quando comparado a sua demanda e/ou 
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procura de resguardar para uma demanda maior ou diferente e, para isso, cria uma espécie física de 

armazém e centro de distribuição para que a ação de oferta e demanda ocorra de modo ágil e possa 

permitir o fluxo de produto e qualidade em atendimento ao cliente (ROMERO, 2018).  

Por fim, a distribuição da mercadoria é uma ordem que precisa de atenção especial dos 

administradores empresariais. Esse fato se torna ainda mais pertinente ao tratar de empresas situadas 

no Brasil, país que possui um território de dimensões continentais. Assim, a empresa atacadista de 

distribuição finda por possuir um importante papel, de modo que são por meio delas que ocorre a 

ligação entre indústria e varejo, bem como são responsáveis por outras funções, as quais fazem a ponte 

entre a cadeia de produção e o consumo na ponta final (NEIS et al., 2017). 

Desse modo, para que ocorra a distribuição adequada de mercadorias, a atividade pode contar 

com três importantes fatores: as atividades de processamentos de pedidos, transporte de produtos 

perecíveis e com os canais de distribuição. Ademais, o modo de distribuição, atualmente, tornou-se 

uma questão comercial e diversas empresas consideram que os custos dessa função serão 

determinantes na rentabilidade ou no prejuízo final da produção (FALSARELLA; JANNUZZI, 2017). 

Portanto, torna-se imprescindível o saber acerca dos projetos, conceitos e organização por 

parte da empresa desses eixos primordiais para o seu adequado desenvolvimento: gestão logística, 

processo de armazenagem e distribuição. A partir desse conhecimento, a empresa poderá melhorá-los 

e promover uma melhor atuação, pode ocasionar em diminuição de custos desnecessários, correção de 

possíveis problemas e valorização dos pontos positivos desenvolvidos de modo a otimizar a atuação da 

empresa.  

 

2.3 FORÇAS DE PORTER E ANÁLISE PEST 

 

Para analisar a competição empresarial, Michael Porter construiu em 1979 as Forças 

de Porter as quais constituídas por cinco pontos: Rivalidade entre os concorrentes; Poder de 

barganha dos fornecedores; Ameaça de Produtos substituídos; Poder de barganha dos clientes; 

Ameaça dos novos entrantes.  Essas forças precisam ser estudadas na criação de uma 

estratégia empresarial eficiente. As empresas podem fazer uso da avaliação dessas Forças com 

o objetivo de melhorar sua competitividade no mercado, melhoria do serviço e na obtenção de 

lucro, assim, uma mudança nessas forças requer uma reavaliação estratégica da organização a 

estudada (PINAZZA, 2003). 

Além disso, de modo a complementar a avaliação empresarial, o pesquisador de uma empresa 

pode fazer uso da análise PEST, a qual pode ser entendida, de acordo com Kotler (2015), como um 

meio adequado de compreender o ambiente externo, de modo a explorar aspectos Políticos-Legais, 
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Econômicos, Sociais-Culturais e Tecnológicos. Com isso, possibilita compreender fatores externos de 

mercado do segmento e, assim, concluir se este apresenta características duradouras ou passageiras. 

A análise do ambiente externo de uma empresa pode ser entendida como uma importante ação 

na prática da gestão estratégica, pois nesse momento ocorre a identificação de informações necessárias 

que possam vir a influenciar nos negócios futuros da empresa. Ainda, o ambiente externo é 

caracterizado como uma fonte de mudanças, podendo assim, utilizar dessas possíveis mudanças a 

favor do crescimento empresarial (MACHADO, 2005). 

Ao analisar o ambiente externo de uma organização, torna-se imprescindível a caracterização 

de fatores que possam vir a influenciar direta ou indiretamente a conjuntura vital da empresa. Assim, 

além das suas competências, as organizações devem compreender seu ambiente externo, de modo a 

definir estratégias que gerem melhores resultados (PINAZZA, 2003).  

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de Estudo           

Trata-se de um relato de experiência de abordagem qualitativa e de cunho descritivo (SILVA, 

2004).  

 

3.2 Local do Estudo 

O relato de experiência foi realizado na empresa Agrofrios Comércio de Frios e 

Hortifrutigranjeiros Ltda., empresa do ramo de alimentos refrigerados, a qual tem seu centro de 

distribuição localizado em Queimadas-PB e atende diversas cidades do estado por meio de 

distribuição. Atualmente, essa organização conta com uma frota de 14 caminhões, 3 câmaras 

frigoríficas com capacidade para 100 toneladas e 53 colaboradores. 

 

3.3 Procedimento de Coleta de Dados 

A coleta de dados desenvolveu-se por meio de uma pesquisa de campo. Os dados foram 

analisados e relacionados à segurança do trabalho e aos aspectos financeiros, mercadológicos e 

logísticos, sendo abordado em dois questionários aspectos sobre a gestão empresarial e os 

colaboradores envolvidos com a empresa, ocasionando nas variáveis encontradas referentes a história 
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sobre a empresa; quadro de funcionários; segmento político-legal; segmento sociocultural; segmento 

encômio voltado ao mercado de trabalho; fornecedores; produtos e clientes. Esses dados foram 

coletados por meio de questionários aplicados a pessoas chaves dentro da organização e através da 

interpretação de dados fornecidos pelo do software da empresa. Desse modo, a coleta de dados 

possuiu a finalidade de atingir os objetivos desta pesquisa.  

Após a coleta dos dados, foram analisados a partir de uma caracterização do ambiente no qual 

a empresa se encontrou tanto interna, como externamente através das Cinco Forças de Porter e Análise 

PEST. Dessa forma foi possível identificar as ameaças e qualidades da empresa frente ao mercado que 

se encontra. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na compreensão dessa pesquisa, a empresa estudada foi caracterizada. Assim, cabe-se abordar 

seu desenvolvimento interno, produto analisado e seu armazenamento, bem como a comercialização 

por meio da distribuição desses produtos e consequentemente sua relação externa, de modo a abordar 

de forma geral seu processo logístico da elaboração a demanda final. 

Dessa forma, com relação à avaliação do ambiente externo, o método de análise selecionado 

foi à ferramenta PEST, utilizada no objetivo de compreender o ambiente externo, de modo a explorar 

aspectos Políticos-Legais, Econômicos, Sociais-Culturais e Tecnológicos. Assim, torna-se possível, 

através dessa ferramenta analisar fatores externos de mercado do segmento e, consequentemente, gerar 

uma previsão do desenrolar empresarial com relação as suas características (KOTLER 2015). 

Com relação ao segmento Político-Legal, houve a isenção dos tributos de ICM e ICMS sobre 

produtos Hortifrutigranjeiros, segundo o decreto n° 24.060/03. Assim, no estado da Paraíba é 

permitido cobrança de ICM e ICMS para o transporte interno e interestadual de produtos 

hortifrutigranjeiros em estado natural. Ainda, o Ministério da Agricultura, em meados de 2013, editou 

um conjunto de normas e regulamentos com o objetivo de conferir a qualidade dos alimentos de 

origem animal nos estabelecimentos de distribuição.  

Já com relação ao segmento Sociocultural, observou-se o enfoque na “Geração Saúde”, sendo 

caracterizada pela atual tendência social de preocupação com o corpo e a mente, a população passou a 

ter um estilo de vida ativo e saudável. Isso refletiu na venda de produtos hortifrutigranjeiros que 

passaram a ter um maior espaço na feira do consumidor. Além disso, provavelmente pelo fácil acesso 

a informação, os consumidores passaram a ser mais criteriosos em relação à procedência dos 
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alimentos, principalmente os de origem animal e vegetal. Exigindo uma estrutura de armazenagem 

moderna que garante a integridade dos alimentos. 

Ao voltar-se para o segmento Tecnológico, notou-se que atualmente a logística se desenvolveu 

de modo a passar a se preocupar com a organização, o planejamento e o controle e execução do fluxo. 

Para atender as exigências do mercado globalizado passou-se a investir em softwares especializados 

para a área. Assim, tornaram-se de grande relevância nesta empresa a instalação de programas 

computacionais como o W.M.S (Warehouse Management System), no serviço de gerenciamenti de 

armazém; E.R.P (Enterprise Resource Planning) que automatiza os departamentos de organização; 

DMS (Delivery Management System) sistema em nuvem que promove gerenciamento de entregas e o 

software de pedidos, orçamentos e vendas Força de Vendas.  

Quanto à análise do segmento Econômico, foi de grande relevância a participação de 

cooperativa de crédito como a SICOOB Cgcred, a qual tem como proposta promover o 

desenvolvimento regional estimulando as empresas através de produtos e serviços com taxas 

diferenciadas. Ademais, houve também a participação no complexo industrial portuário de Suape que, 

devido à sua estrutura moderna, com profundidades que chegam a 20 metros e sua contínua expansão, 

atualmente é possível o transporte de produtos perecíveis, originários de diversas partes do Brasil e da 

América do Sul. Com isso, os gastos com transporte e movimentação desses produtos reduziram 

drasticamente, já que passou a existir outra opção de modal além do transporte rodoviário. 

Assim, vê-se que o uso da PEST para análise de uma organização torna-se imprescindível para 

reconhecimento empresarial, de modo a ser uma importante ferramenta utilizada no estudo preliminar 

do cenário empresarial. Ainda, diversos autores apontam que esse método pode se tornar mais útil 

quando realizado juntamente com outras técnicas de análise (CASTOR, 2000).  

Desse modo, visando acrescentar informações acerca da organização pesquisada, foi-se 

analisado também o Micro Ambiente da Indústria, tomando como base nas cinco forças de Porter: 

Ameaça de Novos Entrantes; Produtos Substitutos; Poder de Barganha dos Fornecedores; Poder de 

barganha dos Compradores; Intensidade da Rivalidade entre os Concorrentes. 

Os fundamentos apresentados por Porter (2002) são de grande relevância na discussão acerca 

da estratégia comercial. Ao partir do pressuposto de que a estratégia e a eficiência funcionam como 

pilares fundamentais na geração de valor para as organizações, esses fundamentos trazem a ressalva da 

necessidade de gerar um objetivo correto como proposta inicial para se alcançar uma excelente 

estratégia, o qual parte, majoritariamente, de um bom retorno sobre o investimento a longo prazo, 

seguido de uma avaliação do seguimento de atividade na qual se faz presente, de modo a buscar 

essencialmente a avaliação da posição atual da empresa.  
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Assim, ao se analisar a Ameaça de Novos Entrantes, tem-se que a necessidade de capital para 

entrar no mercado de distribuição de alimentos é relativamente alta, devido à necessidade de 

instalações especiais e tecnologias especializadas. Além disso, faz-se necessário alto investimento 

inicial e o acesso à matéria-prima (fornecedores) é considerado extremamente difícil, pois a grande 

maioria já possuía relações de confiança com outras empresas naquele mercado e não possuem 

interesse de negociar com novos entrantes. Desta forma, pode-se observar que a força ameaça de 

novos entrantes é positiva em relação à empresa Agrofrios. 

Com relação aos Produtos Substitutos, pode-se identificar como empresas substitutas as 

grandes redes como Atacadão, Deskontão e Mackro, que comercializam produtos em grande 

quantidade de forma semelhante a um supermercado. No entanto, essas grandes redes só apresentam 

ameaça quando elas chegam à cidade e são ditas como “novidade”, pois apresentam promoções 

chamativas, mas com o passar do tempo perdem força e tudo volta ao normal. Há algum tempo seria 

possível identificar essa força como negativa, mas depois que o “boom” de sua chegada passou, essas 

grandes redes não apresentam ameaça para a organização Agrofrios caracterizando como uma força 

positiva. 

Já ao avaliar o Poder de Barganha dos Fornecedores, a maioria dos fornecedores da Agrofrios 

são grandes empresas que possuem o poder de ditar os preços, limitando assim as opções de 

negociação, restando apenas a compra em larga escala para obter um preço melhor. Ademais, alguns 

fornecedores possuem produtos e serviços diferenciados e não podem ser substituídos por outras 

alternativas tornando assim o seu poder de barganha alto. Para isso, pode-se citar como exemplo o 

caso da Friboi (principal fornecedor de carne), Sadia (pizza, lasanha, queijo, presunto), Perdigão 

(aves), Frimesa (mortadela), entre outros. Diante dos pontos a força: poder de barganha dos 

fornecedores é negativa. 

E, ao se avaliar o Poder de barganha dos Compradores, obtem-se que o mercado de 

distribuição de alimentos não é constituído por um grande número de empresas, acarretando, assim, na 

geração de poucas opções de compra para os diversos compradores. Quanto ao volume de compra, o 

setor é caracterizado por pequenas compras, já que as empresas distribuidoras compram em grande 

quantidade para repassar para as empresas menores que não possuem condição de adquirir produtos 

em larga escala. Ressalta-se ainda que a ameaça dos clientes comprarem as empresas fornecedoras é 

mínima, pois os fornecedores possuem um pedido mínimo que é muito alto para que os compradores 

possam adquirir os produtos diretamente. Dentro do exposto podemos caracterizar a força: poder de 

barganha dos compradores como positiva para a Agrofrios. 

Por último, foi-se avaliado a Força de Porter relacionada a Intensidade da Rivalidade entre os 

Concorrentes. Com relação ao número de concorrentes, a Agrofrios divide o mercado com apenas dois 

concorrentes a Karne & Keijo de Recife e a Vó Ita de Sousa. Sendo a Karne & Keijo a líder do 
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mercado, a Agrofrios em segundo lugar e a Vó Ita em terceiro. As três empresas possuem estratégias, 

origens e personalidade diversas intensificando assim a rivalidade. A Agrofrios foca no baixo custo 

dos produtos e realiza entregas em grandes, médias e pequenas cidades.  Enquanto a Karne & Queijo 

foca em produtos diferenciados, serviço de operador logístico, verticalização e atendimento em 

grandes cidades. Já a Vó Ita foca na fabricação de alguns produtos (verticalização) e na venda a 

médias e grandes cidades. 

Com relação ao custo de estocagem, como os produtos do ramo são perecíveis, o custo de 

estocagem é alto, necessitando de uma venda rápida. Isso ocasiona em alguns casos, uma queda de 

preço e aumento da concorrência. Observando os pontos, pode-se dizer que essa força é negativa.  

Sendo assim, na figura 1, pode-se observar que a situação da Agrofrios perante duas forças é 

negativa (Poder de Barganha dos Fornecedores e Intensidade da Rivalidade entre os Concorrentes) e 

perante as outras três forças é positiva (Poder de Barganha dos Compradores, Produtos Substitutos e 

Ameaça a Novos Entrantes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Relação das forças de Porter avaliadas na empresa Agrofrios.  
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Novos 
Entrantes

(+) Positivo

Intensidade 
da Rivalidade 

entres os 
Concorrentes
(-) Negativo

Fornecedores
(-) Negativo

Compradores
(+) Positivo

Substitutos
(+) Positivo

 
 

Fonte: autoria própria. 

 

Dessa forma, observa-se que as cinco forças determinam então a rentabilidade empresarial por 

meio da sua relação direta com importantes fatores como custos, preços e o nível de investimento 

necessário da empresa avaliada. Por meio disso, vê-se que o poder dos compradores pode influenciar o 

valor que as empresas podem cobrar, como também nos custos e investimentos, devido, 

especialmente, ao fato dos grandes compradores exigirem produtos e serviços dispendiosos (PORTER, 

1992). 

Já a força tida como poder de negociação dos fornecedores pode vir a determinar o custo das 

matérias-primas e de outros fatores. De outro modo, a rivalidade entre os concorrentes reflete, 

principalmente, nos preços e os custos das demais empresas da área com relação a produção, 

desenvolvimento de produtos, publicidade e força de vendas (PORTER, 1992). 

Assim, dentre outras influências, vê-se que as forças estudadas por Porter interagem e podem 

vir a determinar uma a outra, acarretando em visibilidade das características técnicas e econômicas 

subjacentes de uma organização. Desse modo, as empresas possuem, de fato, um papel dinâmico ao 

exercer e sofrer influência dessas cincos forças por meio de suas estratégias empresarial.  

Além disso, de modo a contribuir com essa avaliação empresarial, realizou-se também a 

Análise do Ambiente Interno. Nessa avaliação, pretende-se abordar as forças e fraquezas 

organizacionais, de modo a complementar, conjuntamente com as demais avaliações, a análise 

competitiva do ambiente empresarial (TAVARES, 2005).  

Sendo assim, em um primeiro momento, procurou-se identificar as várias capacidades da 

empresa nos âmbitos: de gestão, marketing e vendas, T.I e logística. Procurou-se ainda descrever 

como os recursos que a Agrofrios possui se combinam com a política, práticas e cultura da mesma, 
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solidificando assim essas capacidades. Para a realização dessa análise, foram utilizados checklists para 

as entrevistas com os responsáveis pelo gerenciamento da organização. 

Com isso, em relação à capacidade de gestão, observou-se que a gerência da empresa 

apresenta um ótimo nível de experiência no ramo e tem habilidades no relacionamento e na 

comunicação com os executivos internos e externos, mas há uma falta de capacitação entre os gestores 

já que apenas um possui nível superior. Foi visto, ainda, que devido à experiência, os líderes da 

empresa possuem habilidades para compreender as mudanças no ambiente externo, acompanhar as 

tendências do mercado e uma ótima capacidade técnica sobre a atividade.  

O gerenciamento da equipe é feito a partir contratação dos funcionários, pois desde o início é 

demonstrada a forma correta de se trabalhar, a missão, visão e valores da empresa e a função que o 

contratado irá desempenhar na organização. São realizadas reuniões semanais objetivas e simples com 

sessões de “brainstorming”, palestras para atualização, notificações e durante o mês são realizados 

programas e “competições” para estimular a proatividade dos colaboradores. 

Com relação à capacidade de Marketing e Vendas, a Agrofrios possui um investimento em 

publicidade dentro da média para empresas do ramo. Ela utiliza algumas ferramentas de marketing 

como: patrocínio de eventos na região, propaganda dos produtos nos caminhões, realiza promoções 

em datas comemorativas (Natal, Semana Santa).  Só que não é realizada uma análise sistemática na 

seleção do mercado. Como exemplo desse investimento, tem-se que depois da inauguração do centro 

de distribuição em Queimadas, às vendas veem crescendo gradativamente, a análise desse sucesso é 

feita através dos dados fornecidos pelo software de vendas que a empresa utiliza. Como a análise 

sistemática na seleção do mercado não é feita, os líderes da empresa respondem as mudanças no 

mercado de forma intuitiva, com a experiência que foi adquirida desde a Agrofrutas. 

Ainda, a capacidade da organização de utilizar as informações fornecidas pelos sistemas de 

informações é relativamente baixa em relação ao existente no mercado atual. Os softwares usados na 

empresa servem para análises financeiras, situação de estoque, cadastro e controle de clientes e 

rastreio dos veículos. Não há uma integração dos sistemas para o intercâmbio de informações e nem 

uma captura de informações de mercado usando sistemas de informações. 

Com relação à Capacidade Logística, os prazos de entrega das compras realizadas na 

organização são cumpridos rigorosamente e de forma confiável, são realizadas inspeções para garantir 

que não esteja faltando nenhum produto. As viagens são feitas por caminhões próprios da empresa e 

são realizadas semanalmente ou quinzenalmente de acordo com o volume de compras. A tendência é 

que os caminhões só saiam quando um limite de venda é atingido para que os custos de distribuição 

sejam mínimos. As reclamações são poucas já que a empresa preza pela perfeição, mas quando ocorre 

algum problema, o proprietário se dispõe para dialogar com o cliente e pedir desculpas pelo incômodo.  
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O novo centro de distribuição da empresa foi projetado pensando em situações a longo prazo, 

ele foi superdimensionado para que não ocorressem complicações logísticas e nem de armazenamento. 

Os serviços de pré-venda (reserva) são feitos de forma intuitiva, quando há pouca disponibilidade de 

certo produto, os vendedores fracionam as vendas para que não deixe de faltar produtos para os 

principais clientes. Como as vendas são realizadas porta a porta, os vendedores estão constantemente 

em contato com os clientes e escutam os mesmo para identificar as suas necessidades. 

Após esse primeiro momento, procurou-se identificar os recursos nos âmbitos: físicos, 

financeiros, humanos, tecnológicos e de inovação.  E avaliar estes recursos quantos aos critérios de 

capacidades estratégicas: valioso (ajudam a empresa a neutralizar ameaças ou a explorar 

oportunidades), raro (não existe em um grande número de empresas), de inimitabilidade (que 

dificilmente uma empresa poderá imitar) e insubstituível (não existe equivalente estratégico), como 

visto no Quadro 1.  

A partir das combinações dos critérios de Vantagem Competitivas Sustentáveis pode-se 

observar o recurso financeiro: Capital de Giro, no recurso tecnológico: Máquinas e no recurso 

inovação: Marketing, como uma paridade competitiva, com retornos médios. Os recursos físicos: 

Localização e Instalações, o recurso humano: Experiência e o recurso tecnológico: Know-how 

demonstra uma vantagem competitiva temporária com retornos médios e acima da média. O recurso 

inovação: Processo é o único que é uma vantagem competitiva sustentável com retornos acima da 

média. Já o recurso humano: Capacitação apresenta-se como uma desvantagem competitiva com 

retornos abaixo da média e merece total atenção da empresa para reverter à situação. 

 

Quadro 1 – Quadro com avaliação dos recursos empresariais. 
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Recursos / 

Critérios
Valioso Raro Inimitável Insubstituível

Consequencias 

competitivas

Implicações sobre o 

desempenho

Físico

Localização Sim Sim Não Sim
Vantagem competitiva  

temporária

Retornos  

equiva lentes  e 

superiores  a  média

Instalações Sim Sim Não Sim
Vantagem competitiva  

temporária

Retornos  

equiva lentes  e 

superiores  a  média

Financeiro

Capital de 

Giro
Sim Não Não Não Paridade competitiva

Retornos  

equiva lentes  a  

média

Humano

Experiência Sim Sim Não Sim
Vantagem competitiva  

temporária

Retornos  

equiva lentes  e 

superiores  a  média

Capacitação Não Não Não Não
Desvantagem 

competitiva

Retornos  abaixo da 

média

Tecnológico

Máquinas Sim Sim/Não Sim/Não Não Paridade competitiva

Retornos  

equiva lentes  a  

média

Know-How Sim Sim/Não Sim Sim
Vantagem competitiva  

temporária

Retornos  

equiva lentes  e 

superiores  a  média

Inovação

Marketing Sim Sim/Não Não Não Paridade competitiva

Retornos  

equiva lentes  a  

média

Processo Sim Sim Sim Sim
Vantagem competitiva  

sustentável

Retornos  acima da 

média

 

Fonte: autoria própria. 

 

Após a conclusão da etapa anterior, tornou-se mais fácil identificar as estratégias competitivas 

para cada dimensão da Agrofrios. Nas três dimensões a empresa apresenta um caráter defensivo. Na 

dimensão empreendedora, esse posicionamento defensivo de ser foca em uma postura mais 

conservadora, concentrando-se nos produtos e mercados que a empresa já atua, tentando obter 

melhorias nas vendas para os atuais consumidores e aumentando a qualidade do serviço prestado. 

Na dimensão de engenharia, a empresa foca na eficiência e na redução de custos ao investir 

em equipamentos, como é o caso das transpaleteiras e da empilhadeira, que são tecnologias de uso 

exclusivo para a movimentação e armazenagem de produtos. O suporte tecnológico é feito a partir da 

padronização dos equipamentos e da manutenção preventiva dos mesmos. 

E na dimensão Administrativa, observamos que as soluções para resolver problemas ou 

melhorar aspectos organizacionais concentram-se nas áreas de finanças e produção. A estrutura da 
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organização é funcional, formada por setores de vendas, compras, produção, finanças e as medidas de 

controle acontecem por meio de um poder decisório centralizado nas mãos dos chefes de cada setor. 

Desta forma, vê-se que a empresa apresenta uma postura defensiva, embora que o ambiente 

em que ela se encontra exija uma postura mais agressiva, já que ela ocupa o segundo lugar no 

mercado. Mas, pelo que foi observado, a evolução está acontecendo de forma gradativa e a empresa 

está se consolidando cada vez mais no seu mercado e caminhando para atingir outros. 

Em vista disso, a partir do diagnóstico do ambiente interno e externo, pode-se verificar se 

ocorre uma sinergia entre as estratégias da empresa e esses dois ambientes. A Agrofrios é uma 

empresa com vasta experiência no ramo, tendo uma orientação para se concentrar na redução de 

preços dos produtos, por meio de melhorias nos serviços prestados através de novas tecnologias e 

inovações nos processos.   

 Mas a empresa sente a falta de um recurso humano mais capacitado para visualizar melhor as 

tendências do mercado, para que a empresa possa adotar posturas melhores diante das situações 

existentes.  Na figura 2, vê-se o esquema explicativo dessas estratégias analisadas.  

Ressalta-se, ainda, que a condição de se relacionar ambiente interno com o ambiente externo 

faz como com que haja uma análise útil não só para as organizações, como também para o setor 

industrial, como também governamental, de modo a colaborar na realização de uma decisão 

estratégica (WRIGHT, 2000). 

 

Figura 2 – Recursos avaliados e sua relação com a estratégia da empresa e os métodos de análise empresarial.  

Métodos 
Competitivos

· Manter preço 
inferior ao dos 
concorrente

· Manter altos 
níveis de 
estoque

· Ampliar a gama 
de produtos

· Inovar no 
processo de 
distribuição

· Inovar em 
técnicas de 
equipamentos 
de operação

5 Forças 
Competitivas

· Entrantes (+)
· Compradores (+)
· Substitutos (+)
· Fornecedores (-)
· Rivalidade (-)

Estratégia:

D. Empreendedora:
Defensivo

D. ADM:
Defensivo

D. Engenharia:
Defensivo

Recursos:

Localização
Instalações

Capital de Giro

Experiência
Capacitação

Máquinas
Know-how

Marketing
Processo

Capacidades:

Gestão

Marketing e Vendas

Sistema de 
Informações

Logística

 

Fonte: autoria própria. 



15 
 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A partir dessa análise, vê-se que a empresa Agrofrios possui características positivas e 

negativas de modo significante, no entanto, encontra-se em uma posição favorável diante de seus 

concorrentes. É visto ainda que há uma constante busca por melhorias no setor de produção com o 

intuito de reduzir ainda mais os custos operacionais. Verifica-se que uma possibilidade de negócio a 

ser cogitada seria a verticalização, já que ambos os concorrentes aderiram a esse processo. Outro fator 

importante a ser considerado é o fato da busca por profissionais com graduação ou o incentivo aos 

funcionários atuais a se aprofundarem nos assuntos técnicos referentes ao ramo. Já em relação ao 

ambiente externo, a empresa precisa analisar os clientes e os concorrentes de forma mais ampla e 

minuciosa para poder adotar uma postura mais agressiva e agarrar as oportunidades.  

Por fim, constatou-se que a empresa apresenta mais pontos positivos do que negativos, mas 

deve através dessa análise estratégica obter informações valiosas que auxiliaram na percepção da 

situação da empresa perante o ambiente competitivo e fornecerão os subsídios necessários para o seu 

desenvolvimento. 
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