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Resumo:
O planejamento estratégico continua sendo importante nas organizações. A base do Planejamento
Estratégico é o diagnóstico estratégico. O objetivo do estudo foi realizar o diagnóstico estratégico de
marketing na unidade de produção e beneficiamento de sementes em uma empresa, com foco na
competitividade. Seguindo o que propõe os princípios da Administração Estratégica, utilizaram-se três
metodologias de análise: o modelo de Porter, a análise SWOT (em Inglês) ou FOFA e a análise da
concorrência. O modelo de Porter identifica cinco forças no ambiente de uma organização que
influenciam a concorrência (Rivalidade entre concorrentes, Ameaças de novos entrantes, Poder de
barganha dos fornecedores, Ameaças de produtos substitutos e Poder de barganha dos Clientes) e a
análise FOFA que considera a influência dos ambientes interno e externo sobre a competitividade da
empresa. No ambiente interno foram analisados os pontos fortes e fracos. Já no ambiente externo
procurou-se identificar as oportunidades e ameaças. A análise da concorrência foi feita com os
principais concorrentes diretos da empresa. Os resultados obtidos servirão de suporte para a realização
do Planejamento Estratégico de Marketing.
Palavras-chave: Diagnóstico Estratégico, Modelo de cinco forças de Porter, Análise SWOT e
Planejamento Estratégico de Marketing.

The use of the Strategic Diagnosis of Marketing in an Unit of
Production and Improvement of Seeds of Soy as tool for the
elaboration of the Strategic Planning of Marketing
Abstract:
The strategic planning, continues being important in the organizations. The base of the Strategic
Planning is the strategic diagnosis. The objective of the study was to accomplish the strategic
diagnosis of marketing in the unit of production and improvement of Seeds Company, with focus in
the competitiveness. Proceeding what it proposes the beginnings of the Strategic Administration, it
was used three analysis methodologies: the model of Porter, the analysis SWOT (in English) or FOFA
and the analysis of the competition. The model of Porter identifies five forces in the atmosphere of an
organization that its influence the competition (Rivalry among competitive, Threats of new incoming,
to Can of bargain of the suppliers, products substitutes' Threats and Power of bargain of the
Customers) and the SWOT analysis that considers the atmospheres intern's influence and external
about the competitiveness of the company. In the internal atmosphere the strong and weak points were
analyzed. Already in the external atmosphere its tried to identify the opportunities and threats. The
analysis of the competition was made with the direct competitive principal of the company. The
obtained results will serve as support for the accomplishment of the Strategic Planning of Marketing.
Key-words: Strategic diagnosis, I Model of five forces of Porter, Analyses SWOT and Strategic
Planning of Marketing.

1 Introdução
A produção e Comercialização de Semente de Soja é diferente da produção e venda das
commodity soja. Diante dessa diferenciação, o produtor de semente de soja deverá considerar
o seu produto com características específicas, classificando-o como produto tangível. Assim
sendo, ele precisará adotar Estratégias de Marketing para diferenciá-lo da commodity soja.
Para tanto, é recomendado utilizar a Estratégia dos 4 Ps (produto, preço, distribuição e
Promoção) ou Mix de Marketing.
O presente estudo se justifica pelo fato de os produtores independentes de sementes,
especialmente, de soja, estarem sofrendo uma forte concorrência das empresas multinacionais
na hora da comercialização de seu produto. Assim, o principal propósito desta pesquisa é
fazer um diagnóstico estratégico da propriedade para servir de suporte na tomada de decisão
na gestão da empresa, especialmente para a elaboração de um futuro Plano Estratégico de
Marketing, visando tornar sua produção de sementes altamente competitiva no mercado de
sementes.
Na operacionalização da pesquisa, o objetivo do presente estudo foi realizar o diagnóstico
estratégico de marketing na unidade de produção e beneficiamento de sementes na empresa
Alfa, identificando os principais aspectos que podem interferir na competitividade do
negócio.
O estudo, quanto à estrutura do texto ficou assim dividido: introdução, revisão da literatura,
metodologia, análise e discussão dos resultados, conclusão, além dos elementos pré e póstextuais.
2 Revisão da Literatura
Esta seção tem por objetivo apresentar os conceitos dos principais autores que são referências
na área de Administração Estratégica, tendo por ênfase o Planejamento Estratégico de
Marketing.
2.1 Conceitos de Estratégia
Para Drucker (1992, p. 29) “gerenciar não é apenas pensamento passivo e adaptativo; é tomar
providências para que ocorram os resultados desejados”. Observa-se que Drucker (1992) trata
o gerenciamento de maneira pró-ativa, o que exige agir sobre o ambiente e não somente reagir
aos acontecimentos.
Observa-se, empiricamente, que o planejamento estratégico, nos dias atuais, é muito
enfatizado nas organizações. Essa ferramenta da administração se tornou a mola propulsora
para ações pró ativas na área de gestão. Algumas empresas disponibilizam o seu planejamento
estratégico abertamente em suas páginas da internet, como no exemplo da empresa Liquigás,
que divulgou o Plano Estratégico Liquigás 2030 (LIQUIGÁS..., 2015).
O Planejamento Estratégico se tornou o foco de atenção da alta administração das
organizações, sendo primeiro passo para outras ações de gestão. As empresas classe mundial
cujos Modelos de Excelência em Gestão envolvem o uso de oito indicadores, incluem como
um dos critérios de excelência o uso de Estratégias e Planos, conforme observado em
Critérios... (2013, p. 45) e na afirmação “este critério aborda os processos gerenciais relativos
à formulação e à implementação das estratégias” (CRITÉRIOS...p. 45).
A importância do Planejamento Estratégico também se faz na área do Agronegócio, segundo
Camps e Da Cunha (2007), a estratégia é definida como um caminho, forma ou ação
estabelecida e moldada para atingir, de modo diferenciado, os desafios e objetivos
estabelecidos para melhorar o posicionamento da organização rural.

Estratégias de Marketing no Agronegócio de Sementes de Soja foi tema de dissertação de
Mestrado, e, para Girardi (2002), o Planejamento estratégico e operacional das empresas que
atuam no setor do agribusiness, deve ser assentado num tripé de competitividade: tecnologia/
produto, marca e distribuição.
Para Drucker (1992), etimologicamente a palavra estratégia vem do grego “estrategos”, que
significa “general” e tem, portanto, conotação militar, “o verbo estrategein significa elaborar
um plano, com referência ao exército. A linguagem científica tomou este vocábulo para
aplicá-lo à teoria dos jogos, aos modelos matemáticos e finalmente à
organização”(DRUCKER, 1992, p.30).
É possível afirmar que o Planejamento Estratégico se trata de um instrumento mais flexível
que o conhecido Planejamento de Longo Prazo, uma peça-chave da estratégia é a seleção de
características e medidas a serem consideradas e tomadas. “O Planejamento Estratégico não
diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras de decisões presentes...” (Drucker,
1992, p.65).
Um fator importante no uso do Planejamento Estratégico é o seu vínculo com a
Administração Estratégica nas organizações. O Planejamento Estratégico não é isolado, ele
deve estar no processo estratégico, pois só assim sua contribuição será importante na gestão
administrativa para a obtenção dos resultados.
De acordo com Ansoff (1993), somente um número reduzido de empresas usa o verdadeiro
Planejamento Estratégico. A maior parte das organizações emprega técnicas antigas do
Planejamento em Longo Prazo, essas técnicas fundamentam-se em extrapolação de
acontecimentos passados.
Os seres humanos rendem melhores resultados quando podem conceber algumas coisas como
certas ao menos por algum tempo. Para Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2010, p.32), este é
um papel importante da estratégia nas organizações: ela resolve as grandes questões para que
as pessoas possam cuidar dos pequenos detalhes – como voltar-se aos clientes e atendê-los,
em vez de debater quais mercados são os melhores.
Existem centenas de modelos de planejamento estratégico. Todo livro texto sobre o assunto,
bem como toda “butique de estratégia” de consultoria que se preze, possui um. Porém, a
maior parte se reduz às mesmas ideias básicas: tome o modelo SWOT, divida-o em etapas
claramente delineadas, articule cada uma destas com muitas listas de verificação e técnicas e
dê atenção especial à fixação de objetivos no início e à elaboração de orçamentos e planos
operacionais no final (MINTZBERGER, AHLSTRAND e LAMPEL, 2010, p.59).

Na visão de PORTER (1989), a estratégia de negócios deveria ser baseada na estrutura do
mercado em que as empresas operam. O modelo de Porter identifica cinco forças no ambiente
de uma organização que influenciam a concorrência. Elas são apresentadas com seus
elementos na Figura 1.
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Figura 1: O modelo das cinco forças
2.1.1 Rivalidade Entre os Concorrentes

Todos os fatores anteriores convergem para a rivalidade, que para Porter (1989) é um
cruzamento entre guerra aberta e diplomacia pacífica.
Nesta dimensão, deve-se considerar a atividade e agressividade dos concorrentes diretos.
Quando se diz concorrente direto, refere-se a empresas que vendem o mesmo produto, num
mesmo mercado que a organização em questão. Mas esta não é e única força a pressionar a
competitividade das organizações, então vamos para as próximas forças.
2.1.2 Ameaças de novos entrantes
Estas ameaças seriam fatores que dificultam o surgimento de novas empresas para
concorrerem em determinado setor. Segue agora algumas das principais barreiras a serem
analisadas:
- Economia de Escala: atrapalha a entrada de novos concorrentes, pois as empresas que já
produzem grandes quantidades podem reduzir custos, e novas empresas, que tenham que
começar a vender pouco para depois crescer possui desvantagem de custos;
- Capital Necessário: outra restrição financeira, mas aqui se refere à necessidade de capital
para realizar os investimentos iniciais para a instalação do negócio. É um dos fatores mais
relevantes para impedir o surgimento de novas empresas em um setor;
- Acesso aos canais de distribuição: se os canais de venda forem limitados, quanto mais as
empresas atuais estiverem bem relacionadas (contratualmente) com os canais, menores as
chances de novas empresas ganharem espaço.
2.1.3 Poder de barganha dos compradores
Já quando abordado o poder de barganha dos fornecedores, há uma ótica semelhante à
barganha dos compradores, mas agora voltada ao fornecimento de insumos e serviços para a
empresa.

Os fornecedores têm poder de barganhar quando:
- O setor é dominado por poucas empresas fornecedoras;
- Os produtos são exclusivos, diferenciados, e o custo para trocar de fornecedor é muito alto;
- O setor de negócios em questão não tem representatividade no faturamento deste fornecedor.
Com estas questões em vista, cabe à empresa identificar a atual relação da empresa com seus
principais fornecedores.
2.1.4 Ameaças de bens Substitutos
O grau de concorrência depende de até onde os produtos em uma indústria são substituíveis
por produtos de outra.
Os bens substitutos representam aqueles que não são os mesmos produtos que o seu, mas
atendem à mesma necessidade.
2.1.5 Poder de barganha dos clientes da empresa
Os clientes de uma empresa querem que os preços baixem ou a qualidade suba. A capacidade
da empresa para fazê-lo depende:
- Do quanto de produtos ou serviços os clientes adquirem;
- De até que ponto os clientes estão bem informados;
- Da disposição dos clientes para experimentar alternativas.
2.2 Conceitos de Marketing
Para KOTLER (1998, p. 32), “O marketing é um processo social e gerencial por meio do
qual os indivíduos e os grupos obtêm o que necessitam e desejam, através da criação, oferta e
da troca de produtos de valor com outros”.
KOTLER e ARMSTRONG (2003, p. 3), afirmam:
A função do marketing, mais do que qualquer outra nos negócios, é lidar com os
clientes. Entender, criar, comunicar e proporcionar ao cliente valor e satisfação
constitui a essência do pensamento e da prática do marketing moderno. [...] talvez a
definição mais simples seja: marketing é a entrega da satisfação para o cliente em
forma de benefício. Os dois principais objetivos do marketing são: atrair novos
clientes, prometendo-lhes valor superior, e manter os clientes atuais, propiciandolhes satisfação.

Para Churchill e Peter “marketing é o processo de planejar e executar a concepção,
estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de
criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais” (CHURCHILL, PETER,
2000, p.4).
Os conceitos de Marketing são operacionalizados nas empresas com o uso dos quatro Ps
(Produto, Promoção, Preço e Praça), conforme encontrado na literatura, cujo criador do
conceito foi Kotler, (1998).
2.3 Planejamento Estratégico de Marketing
Planejamento Estratégico de Marketing é o processo gerencial de desenvolver e manter um
ajuste viável entre objetivos, experiências e recursos da organização e suas oportunidades de
mercado mutantes. O propósito do planejamento estratégico é moldar e remoldar os negócios
e produtos da empresa com objetivos de crescimento e lucro. (KOTLER, 1998, p.71).

Na prática, o planejamento estratégico tem por objetivo planejar de tal modo que a empresa
descubra e aproveite as oportunidades de maneira mais inteligente e compatível com os seus
recursos, e o planejamento estratégico de Marketing coloca o cliente no centro principal das
estratégias operacionais.
2.3.1 Análise SWOT
Para Fernandes e Berton (2005), todas as análises do ambiente interno e externo da
organização desembocam no que a literatura em administração estratégica vem chamando de
análise SWOT – do Inglês strengths (forças), weaknesses (fraquezas), opportunities
(oportunidades) e threats (ameaças). A seguir, analisa-se o significado de cada uma dessas
variáveis.
2.3.1.1 Forças
As forças ou pontos fortes são elementos internos que trazem benefícios para o negócio da
empresa. Outra maneira de pensar sobre a afirmação da frase anterior é imaginar os elementos
que estão sobre o seu controle, ou seja, se o empresário consegue decidir se mantém ou não a
situação.
Alguns exemplos podem ser:
A união da sua equipe:
- Uma certa quantidade de ativos (imóveis, equipamento moderno, e outros);
- Localização privilegiada;
- Relacionamentos estratégicos;
- Modelo de cobrança.
2.3.1.2 Fraquezas
As fraquezas são pontos que não trazem vantagens competitivas para a corporação. Assim
como as Forças, as Fraquezas também estão sob o comando da empresa. Alguns exemplos
são:
- Instabilidade no fornecimento;
- Equipe reduzida;
- Dependência de terceiros;
- Equipe pouco qualificada;
- Custos altos.
2.3.1.3 Oportunidades
As oportunidades são fatores externos (que não estão sob a influência da empresa) e quando
surgem, trazem benefícios para a corporação. Para se compreender o conceito de
oportunidades, pode-se ter como exemplo:
- Uma nova lei ou uma nova tecnologia que possa beneficiar a empresa de algum modo;
- Mercado em expansão, incentivo fiscal, produtos;
-Serviços complementares, abertura de mercados estrangeiros e concorrentes em dificuldades.

2.3.1.4 Ameaças
As ameaças também não estão sob o controle da empresa, porém são fatores que podem
prejudicar a corporação de algum modo. Um exemplo pode ser a entrada de uma grande
empresa no segmento. São outros exemplos de ameaça:
- Aumento de impostos;
- Concorrência em expansão;
- Alterações culturais;
- Importação de produtos mais baratos.
Quando da realização do diagnóstico, essas variáveis serão analisadas no âmbito da empresa
em estudo.
3 Metodologia
Quanto ao tipo de pesquisa, a pesquisa efetuada foi do tipo descritivo. Quanto à natureza, o
presente estudo pode ser classificado como descritivo.
O delineamento do trabalho caracteriza-se como um estudo de caso. Segundo, para Yin (2005,
p. 33) “[...] estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que abrange
tudo – tratando da lógica de planejamento, das técnicas de coleta de dados e das abordagens
específicas à análise dos mesmos”.
Para Gil (2002, p. 21) “estudo de caso é quando envolve profundo e exaustivo estudo de um
ou poucos objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento”; essa
afirmação de Gil (2002) é corroborada por Silva e Menezes (2005).
O material utilizado foi planilhas pré-elaboradas em formato eletrônico, essas planilhas foram
criadas conforme descrição a seguir:
- A planilha de análise das cinco forças de Porter foi criada por Fernandes e Berton (2005).
- A planilha de análise da concorrência foi criada por Luz (2014), que adapou o modelo de
Porter (1989) sob uma perspectiva diferente de Fernandes e Berton (2005); A planilha de
análise SWOT foi desenvolvida por Luz (2014).
Quanto aos procedimentos, o primeiro passo foi marcar uma entrevista com o proprietário da
Empresa, solicitando sua autorização para realização da coleta de dados; Após a autorização
foi agendada uma entrevista para preencher as planilhas de análise. A alimentação dos dados
foi feita diretamente nas planilhas com auxílio do proprietário, numa conversa informal.
Após a coleta de dados foi procedida a análise e interpretação dos resultados.
4 Análise e Discussão dos Resultados.
4.1 Histórico da empresa
A empresa analisada, Empresa Alfa, é de propriedade de um agricultor que reside no interior
do Paraná, numa cidade com aproximadamente 170.000 (cento e setenta mil) habitantes. O
agricultor explora as atividades de plantio de cereais e pecuária de corte há mais de 30 (trinta)
anos. Há cerca de 20 (vinte) anos resolveu agregar valor à parte de sua produção de soja em
grãos, passando a produzir sementes de soja. Trata-se de uma empresa familiar.
4.2 O modelo das cinco forças – análise da empresa
O Modelo de diagnóstico e avaliação da rentabilidade de um setor é denominado de análise
estrutural da indústria. Para Porter (1989) o desempenho de uma empresa estaria ligado a dois

fatores: o desempenho estrutural do setor e o posicionamento da empresa nesse setor. A seguir
apresenta-se o resultado dessa análise realizada na empresa em estudo:

Figura 2: O Modelo de Fernandes e Berton(2005) aplicado à Empresa Alfa

Conforme pode ser analisado no gráfico acima, para a possibilidade de entrada de
concorrentes, o proprietário avalia essa força como de intensidade média (38). Portanto, o
entrevistado considera que não há espaço para novos competidores.
A Rivalidade entre os concorrentes. Ao analisar o gráfico, verifica-se que a concorrência
entre as empresas do ramo é alta, caracterizando uma significativa disputa pelo mercado
consumidor.
Quanto a ameaça de produtos substitutos o gráfico mostra que esta força também está alta,
visto que cada empresa possui um produto semelhante ao do concorrente e também porque o
consumidor também pode guardar parte de sua produção para sementes.
O poder de negociação dos compradores- O proprietário considera uma ameaça alta, uma vez
que os concorrentes disputam os mesmos clientes.
No que tange ao Poder de Negociação dos Fornecedores, na opinião do empresário, o poder
de negociação dos fornecedores se fundamenta no fato da existência de um número reduzido
de empresas que dominam o setor de fornecimento de insumos para o Agronegócio.
Diante do exposto, pode-se concluir, com a análise do gráfico, que o gestor da empresa
necessita ficar atento às forças do setor, pois estas se mostram bastante equilibradas, porém
deverá tomar medidas preventivas em relação à rivalidade entre as empresas do setor e o
poder de negociação dos compradores e fornecedores.
4.3 Análise SWOT
A partir da análise SWOT, será possível traçar estratégias mais aprofundadas, pelo
cruzamento de cada um desses itens e pelo desenvolvimento de planos de ação específicos
para cada ponto forte ou fraco que o negócio apresenta. Afigura 3 mostra a pontuação obtida
pela Empresa Alfa.

2. Análise SWOT
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Figura 3: Síntese da Análise Swot (pontos obtidos na percepção do proprietário)

Os resultados da figura 3 mostram que as Forças estão mais altas do que as Fraquezas. Isso é
positivo para a empresa demonstrando que ela possui Forças que lhe permitem reduzir as
Fraquezas, evitando as Ameaças e aproveitando as Oportunidades. Ao traçar os objetivos, a figura
3 será um bom instrumento de apoio para entendimento do cenário em que a empresa está
inserida. A empresa possui mais oportunidades, pontuação 111 (cento e onze) do que ameaças,
pontuação 38 (trinta e oito) e isso indica um futuro promissor, mas seu gestor deverá definir quais
forças aperfeiçoar.
Na planilha desenvolvida por Luz (2014) é utilizado o índice Ávila de Favorabilidade para situar
se a empresa está em um ambiente favorável ou não. Vide figura 4

Figura 4: Índice Ávila (Luz, 2014) aplicado à Empresa Alfa
O índice Ávila (figura 4) indica que o ambiene em que o negócio está inserido é favorável ao
desenvolvimento da empresa. A pontuação de 55,63% mostra que a empresa está num
ambiente favorável, esses dados são importantes para a definição do Planejamento Estratégico
de Marketing.
4.4 Análise de Concorrentes
A Planilha de Análise de Concorrentes (LUZ, 2014) é uma forma de acompanhar o
desempenho da empresa em comparação ao desempenho dos seus principais concorrentes.
Dessa forma, puderam-se identificar quais pontos a empresa deve melhorar e quais devem ser
mantidos.
A ferramenta Análise de Concorrentes (LUZ, 2014) funciona, primeiramente, com a
determinação de pesos em critérios que seus clientes dão mais importância ao procurar um
produto ou serviço fornecido pela empresa. Estes critérios são alocados em uma tabela
comparativa, onde o gestor irá julgar comparativamente a sua empresa com seus principais
concorrentes. Após isso, são gerados indicadores que facilitarão a visualização dos resultados.

Critérios definidos pelo empresário

Peso

Qualidade

30%

Preço

10%

Formas de pagamento

10%

Localização

10%

Atendimento

10%

Pós-venda

10%

Entrega

10%

Canais de comunicação

10%

Total

100%

Figura 5: Critérios definidos pelo empresário na análise de concorrentes

A figura 5 mostra os pesos e seu grau de importância definidos pelo proprietário da empresa.
Na percepção do proprietário, a qualidade é um critério com peso de 30% e os outros critérios
(Preço, Formas de Pagamento, Localização, Atendimento, Pós-Venda, Entrega e Canais de
Distribuição) possuem pesos de 10% cada critério.
Após a definição dos pesos dos critérios, o proprietário atribuiu notas de 1 a 10 pontos nos
diversos critérios, a soma geral dos pontos obtidos pela concorrente A e dos pontos obtidos
pela empresa está apresentada na figura 6.

Figura 6: Análise gráfica da Empresa Alfa com seus concorrentes em todos os critérios

Na figura 6 são apresentados os dados da Empresa Alfa em comparação com a concorrente A.
Observa-se que no principal critério (Qualidade) a concorrente A está à frente da Empresa
Alfa, já nos critérios: Formas de Pagamento, Pós-Venda, Entrega e Canais de Comunicação a
Empresa Alfa está à frente, e nos critérios: Qualidade, Preço, Localização, a empresa
concorrente está à frente. No item atendimento, ambas as empresas encontram-se com igual
pontuação.
A comparação com a empresa A, que está apresentada na Figura 6 deveu-se ao fato do
proprietário considerar esse concorrente como o mais forte dentre os concorrentes da Empresa
Alfa, não obstante, nos dados das planilhas, a comparação foi feita entre a Empresa Alfa e
todas as demais concorrentes, e no Plano Estratégico de Marketing esses dados também serão
utilizados, além daqueles demonstrados na Figura 6.

5. Conclusão
O diagnóstico estratégico foi apresentado utilizando o modelo das cinco forças. A rivalidade
entre empresas concorrentes e o poder de negociação dos compradores são as principais
forças que afetam a empresa em estudo, isso pelo fato de que a referida empresa é de porte
nacional e seus concorrentes, em sua grande maioria, são empresas multinacionais.
Na análise SWOT, utilizada para melhorar a qualidade do diagnóstico estratégico, ficou
evidente que a empresa possui um diferencial capaz de aproveitar as oportunidades, por
exemplo: facilidade para fazer parcerias estratégicas, ambiente para desenvolver novas
cultivares, e a existência de um mercado em crescimento. O principal diferencial da empresa
em estudo é a existência de uma infraestrutura adequada.
O diagnóstico estratégico de Marketing foi concluído com a Análise da Concorrência. No
critério de maior peso – qualidade, na comparação com nove empresas concorrentes, ficou
evidente que a empresa fica na segunda posição, juntamente com as empresas B e G, perdendo
apenas para a empresa C. A empresa em estudo lidera nos critérios Preço e Atendimento.
Para finalizar, tendo por premissa que o principal propósito desta pesquisa era fazer um
diagnóstico estratégico da propriedade para servir de suporte na tomada de decisão na gestão
da empresa, e com vistas à elaboração de um futuro Plano de Estratégico de Marketing
visando tornar sua produção de semente altamente competitiva no mercado de sementes,
entende-se que o objetivo do presente artigo foi atingido.
Ressalvadas as limitações do estudo, pelo fato de ter sido coletado com base na percepção do
dono da empresa, entende-se que o diagnóstico poderá servir ao seu propósito, colaborando
no planejamento da empresa.
Referências
ANSOFF, H. Igor. Implantando a administração estratégica. São Paulo: Atlas, 1993.
CAMPS, R.; DA CUNHA, C. V. A importância do planejamento para as atividades de agronegócio. Revista
ANGRAD, v. 8, n.3. Rio de Janeiro. Jul./Ago/Set. 2007.
CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA: avaliação e diagnóstico da gestão organizacional. 20ª Ed. FNQ – Fundação
Nacional da Qualidade. São Paulo, 2013.
LUZ Laboratório de Ideias Ltda. Disponível em: <www.luz.vc/Planilhas> Acesso em: 10 dez. 2014.
DRUCKER, P. F. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século. São Paulo: Pioneira, 1992.
FERNANDES, B. H. R.; BERTON, L. H. Administração estratégica: da competência empreendedora à
avaliação de desempenho. São Paulo: Saraiva, 2005.
GIRARDI, Reni Eduardo. Estratégias de marketing no agronegócio de semente de soja. 2002. 124f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção,
UFSC, Florianópolis.
PORTER, M. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência, Rio de Janeiro:
Campus, 1989. p. 22-45
CHURCHILL JR., G., A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2000.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002.
KOTLER, P.; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. São Paulo: Prentice Hall, 2003.
KOTLER, P.; HERMMAWAN, K., SETIAWAN, I.(tradução de Ana Beatriz Rodrigues) Marketing 3.0: as
forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. (4ª
reimpressão)

KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 5ª Ed. São Paulo:
Atlas, 1998.
LIQUIGÁS DO BRASIL. Disponível em <http://www.liquigas.com.br/wps/portal>. Acesso em: 20 mai.
2015.
MINTZBERG H., AHLSTRAND, B., LAMPEL, J. (tradução: Lene Belon Ribeiro; revisão técnica: Alberto
Vargas Rossi) Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento estratégico. 2ª ed. Porto Alegre:
Bookman, 2010. 392 p.
SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de dissertação. Florianópolis: UFSC,
2005.
YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.

