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RESUMO: Este estudo tem como objetivo analisar o cenário externo e interno das micro e pequenas
empresas da cidade de Londrina-Pr, por meio da aplicação da analise SWOT. Primeiramente é
realizada uma revisão da literatura no que se refere aos estudos relevantes sobre os princípios do
planejamento empresarial, como propulsor do desenvolvimento gerencial, bem como o uso da análise
de SWOT como instrumental desse planejamento. Com base nos dados obtidos por meio de pesquisa
exploratória com micro e pequenos empreendedores da cidade de Londrina, foram descritas e
analisadas as principais características do cenário empresarial por meio da metodologia de análise
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Diante dos resultados encontrados
percebe-se que os principais pontos fortes apontados pelos empreendedores são: bom atendimento,
qualidade do produto ou serviço e fidelidade no prazo de entrega, enquanto os pontos fracos são
ausência de marketing e organização e falta de planejamento. No que tange ao cenário externo, as
principais ameaças observadas pelos empreendedores foram os impostos, a crise econômica e o
endividamento, enquanto para as oportunidades foram os investimentos, a mão de obra qualificada e a
possibilidade de novos clientes.
Palavras-chave: Estratégia Empresarial; Análise SWOT; Empreendedorismo; Cidade de Londrina

Study Scenarios Of Micro and Small Enterprises in Londrina-PR: A
SWOT Analysis
ABSTRACT: This study aims to analyze the external and internal scenario of micro and small
enterprises in the city of Londrina-Pr, by applying the SWOT analysis. First is performed a literature
review in relation to relevant studies on the principles of business planning as a driver of management
development, and the use of SWOT analysis as instrumental of this planning. Based on the data
obtained from exploratory research with micro and small entrepreneurs in the city of Londrina, were
described and analyzed the main features of the business environment through the SWOT analysis
methodology (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Considering the results we can see
that the main strengths mentioned by entrepreneurs are: good service, quality of product or service and
fidelity within delivery, while the weaknesses are lack of marketing and organization and lack of
planning. Regarding the external scenario, the main threats observed by entrepreneurs were taxes, the
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economic crisis and debt, while the opportunities were investment, skilled labor and the possibility of
new customers.
Key Words: Business Strategy ; SWOT analysis; entrepreneurship;city of Londrina.

1.

INTRODUÇÃO

O estudo das micro e pequenas empresas no Brasil tem-se tornado cada vez mais alvos de
pesquisas no meio acadêmico. Segundo dados do SEBRAE (2012) (Sistema Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas), 99% das empresas do país são Micro e Pequenas, o
que corresponde há mais de 6,1 milhões de negócios agregando cerca de 57% da força de
trabalho brasileira e o seu fortalecimento é essencial para o crescimento econômico e para
manter a estrutura produtiva da nação.
Contudo, em uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (2010), revela que 58% das micro e
pequenas empresas brasileiras fecham antes de completar 5 anos. Ainda segundo a pesquisa,
esses dados eram piores, se comparados ao ano de 2000, no qual esse índice era acima de
70%. Um dos principais fatores que colaboraram para a queda desse índice é o melhor
preparo do gestor de negócios, seja com uma escolaridade mais elevada, seja através de
melhores práticas de gestão empresarial.
Segundo Alves et al. (2007), uma das ferramentas gerenciais que pode ser utilizada no
planejamento e no direcionamento estratégico competitivo de uma organização é a análise de
SWOT. Para Daychoum (2007), trata-se de uma ferramenta de análise dos ambientes internos
e externos da organização que serve de base para o planejamento estratégico da empresa, além
de ser usada também para verificar e posicionar a organização estrategicamente diante do
ambiente externo.
Partindo desse panorama, o presente artigo tem como objetivo analisar o cenário externo e
interno das micro e pequenas empresas da cidade de Londrina-PR, por meio da aplicação da
análise SWOT. Esse diagnóstico é importante para a compreensão da atual situação
empresarial na qual os empreendedores estão inseridos, e como interpretam e agem perante a
dinâmica competitiva do mercado. A escolha da cidade se deve ao fato que a cada três
empresas abertas na cidade durante o primeiro semestre de 2014, pelo menos uma fechou as
portas (JUCEPAR, 2014). Outro fator que levou a esta escolha foi ocasionada, pelo município
participar do Programa Bom Negocio Paraná. Um projeto que possui o objetivo de capacitar
micro e pequenos empreendedores com o intuito de promover o desenvolvimento econômico
e social do município. Nesta pesquisa utiliza-se de informações de empreendedores que já
participaram das capacitações.
Para alcançar os objetivos propostos neste estudo, primeiramente realiza-se um levantamento
de informações sócio econômicas, bem como o perfil das micro e pequenas empresas das
cidades envolvidas na pesquisa. Posteriormente realiza-se a revisão literária e a apresentação
da metodologia aplicada. Na quinta seção expõe-se a análise dos resultados. E por fim, as
considerações finais.
2.

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

Administração estratégica

Oliveira (2007) considera que a administração estratégica é a administração futura, pois há a
interação constante com o ambiente externo que é sempre mutável e incontrolável, tornando a
decisão do gestor muito mais efetiva uma vez que as informações são obtidas em “tempo
real”. Com o ambiente interno no qual são os fatores que a empresa possui controle, é tratado
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como um processo que visa à harmonia entre os ambientes tornando a organização mais
eficiente, obtendo melhores resultados a médio e longo prazo.
No entanto, para Mintzberg (2000), apesar de a administração estratégica oferecer várias
direções para a desenvoltura de estudos, a maior parte dos livros e textos continua a usar o
modelo SWOT como peça central, porém mesmo apresentando diversos estudos sobre o
modelo existe ainda uma escassez de estudos de sua prática dentro das empresas, por tal
motivo utiliza-se do modelo como foco principal do presente estudo.
2.2

Processo e Planejamento estratégico

De acordo com Cartoni (2011), o planejamento estratégico pode ser definido como uma
metodologia que expõe de maneira globalizada a perspectiva de decisões da organização,
através das ideologias da empresa, sua missão, visão, valores, objetivos, estratégias e
planejamentos que devem ser utilizadas para garantir sua implementação. Logo, o
planejamento estratégico é a síntese de informações e decisões sobre a organização e tais
fatores podem vir a afetar a empresa a curto e longo prazo.
ANÁLISE
ESTRATÉGICA
DEFINIÇÃO DOS
OBJETIVOS
ANÁLISE DO
AMBIENTE
EXTERNO
AMEAÇAS E
OPORTUNIDADES

ANÁLISE DO
AMBINETE INTERNO
PONTOS FORTES E
FRACOS
ESTABELECER E
ELABORAR AS
ALTERNATIVAS

CONSTRUÇÃO DO
PLANEJAMENTO
ELABORAÇÃO DO
PLANEJAMENTO
REALIZAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO

AVALIAÇÃO E
CONTROLE
Fonte: Adaptado Chiavenato, Idalberto. (2007). Administração teoria, processo e prática. (p. 141-143). Rio de
Janeiro: Elsevier, ed. 4.
Quadro 1 - Representação do processo do planejamento estratégico.

Ao observar o quadro 1, nota-se que o planejamento estratégico é um processo contínuo
dentro das organizações, tal continuidade se deve pelos fatores internos e externos que afetam
direta ou indiretamente a organização. Nesse sentido cada empresa precisa elaborar
estratégias condizentes com o cenário atual do ambiente no qual está inserida, além de
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elaboração das estratégias que é crucial para a construção, avaliação e o monitoramento do
planejamento estratégico para a obtenção de vantagens competitivas.
2.3

Análise Ambiental (Matriz SWOT)

A sigla SWOT conhecida também como analise FOFA no Brasil, significa Strengths (Forças),
Opportunities (Oportunidades), Weaknesses (Fraquezas), Threats (Ameaças), podendo-se
dividir a análise em duas partes principais. Primeiramente o ambiente interno, que são as
forças e fraquezas e posteriormente o ambiente externo, que se referem às oportunidades e as
ameaças.
Segundo Lopes (2013) a análise SWOT é uma ferramenta crucial para as empresas, pois
através dela observa-se de maneira objetiva as forças e fraquezas da organização e as
oportunidades e ameaças do ambiente externo, oferecendo assim um maior embasamento para
formulação de estratégias, trazendo maior vantagem competitiva e melhorando seu
desempenho organizacional.
2.3.1 Ambiente Interno e Externo – Pontos fortes e fracos; Ameaças e Oportunidades
Para Nogueira (2011) no ambiente interno devem ser levadas em conta todas as áreas da
empresa desde a área do marketing até a área de produção. Verificar e comparar seus pontos
fortes e fracos com seus concorrentes diretos, concorrentes em potenciais ou até mesmo entre
as diversas áreas de sua empresa é um dos principais objetivos da avaliação.
Na visão de Daychoum (2007), diversos fatores externos podem alterar o desempenho da
empresa, sendo que elas podem ser representadas por ameaças e oportunidades. Para o autor,
tais fatores não são controláveis pelos gestores, o que leva as oportunidades e ameaças serem
equivalentes a todas as organizações que estão estabelecidas no mercado. Por este fato é
extremamente necessário que o gestor da organização esteja atualizado em relação às
mudanças do ambiente externo, pois assim ele buscará vantagens competitivas diante de seus
concorrentes.
2.3.2 A matriz SWOT
Após realizada a análise do ambiente interno e externo, pode-se criar a matriz SWOT que se
baseiam em um quadro com duas linhas respectivamente compostas pelos fatores internos
(Organização) e externos (Ambiente), e duas colunas que correspondem aos aspectos
positivos (Pontos Fortes e Oportunidades) e negativos (Pontos Fracos e Ameaças).

INTERNA
EXTERNA ORGANIZA
AMBIENTE
ÇÃO

ASPECTOS POSITIVOS

S
O

ASPECTOS NEGATIVOS

FORÇAS

W

FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES

T

AMEAÇAS

Fonte: Adaptada de Bastos, M. Análise SWOT (Matriz) – Conceito e aplicação. Disponível em:
<http://www.portal-administracao.com/2014/01/analise-swot-conceito-e-aplicacao.html> Acesso em: 10
dezembro 2014.
Quadro 2 - Representação da Matriz SWOT
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A ferramenta da analise SWOT é essencial para que a organização consiga um
posicionamento e visualização no cenário em que a empresa está inserida. Cabe ressaltar
também que a matriz é simples de ser formulada e preenchida possibilitando assim o uso em
qualquer empresa. Segundo Nakagawa (2012), após preenchida a tabela é interessante que ela
seja analisada por terceiros para ter a garantia da imparcialidade das informações, em seguida,
é preciso verificar com a empresa as alternativas para sanar os problemas ou para impulsionar
os pontos fortes, ou seja, elaborar um plano de ação.
Por tratar-se de uma ferramenta com muitas variáveis, a matriz não deve ser algo imutável no
processo de planejamento. O acompanhamento dos gestores no desenvolvimento das ações
administrativas estratégicas torna-se fundamental para o acompanhamento dos fatores
externos e incontroláveis pela organização que se modificam com o tempo, bem como a
organização da gestão dos processos internos.
3.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quanto à abordagem, pode-se caracterizar esta pesquisa como um estudo empírico de caráter
quanti e qualitativo. Conforme destaca Creswell (2007), o objetivo da pesquisa qualitativa é
compreender o contexto no qual ocorre a partir da relação que se estabelece com o sujeito da
pesquisa e por ele é interpretado. O autor entende que os estudos qualitativos partem de
premissas individuais, formas específicas de compreender o mundo, para entender o
significado individual ou grupal que é dada a cada dimensão humana.
No que se refere ao aspecto quantitativo do estudo, é porque parte dos resultados foram
quantificados e analisados numericamente e teve o intuito de atender a necessidades
específicas da pesquisa. Conforme Marconi e Lakatos (2007) a pesquisa primária é construída
utilizando-se dados obtidos pelo próprio pesquisador em número absolutos e/ou porcentagens.
O questionário formulado foi aplicado por meio eletrônico e controlado pelos pesquisadores a
partir de uma listagem com os dados e contatos dos respondentes.
Neste estudo os sujeitos da pesquisa são 50 micros e pequenos empresários que participaram
do Curso de Capacitação Gerencial do Programa Bom Negócio Paraná na cidade de Londrina
e que através de suas opiniões acerca do ambiente de negócios no qual estão inseridos,
permitiu a conclusão de todos os objetivos propostos no início da pesquisa. Esse programa
tem o objetivo de capacitar micro e pequenos empresários, instrumentalizando-os a
desenvolver melhor o seu negocio, criando oportunidades e estimulando o desenvolvimento
da região e gerando riquezas para os municípios.
A amostragem foi não probabilística por acessibilidade, considerando que os empreendedores
que participaram da pesquisa foram alunos do Curso de Capacitação Empresarial do
Programa Bom Negócio Paraná, selecionados aleatoriamente por meio de um cadastro
previamente disponível para os autores. Assim, o questionário formulado foi aplicado no
período de dezembro de 2014 a Janeiro de 2015. Após este procedimento os dados foram
analisados na forma gráfica e descritiva, para responder o problema e proporcionar a maior
compreensão do posicionamento dos empreendedores da cidade de Londrina quanto aos
pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades de seus negócios.
4.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados e análises, que seguem, buscam servir de parâmetro para os objetivos do estudo,
que é compreender o ambiente externo e interno das micro e pequenas empresas da cidade de
Londrina, por meio da aplicação da análise SWOT. Como a amostra é relativamente baixa,
em proporção ao número de empresas instaladas na cidade de Londrina, a pesquisa serve
como parâmetro para o entendimento de como os micros empreendedores londrinenses,
analisam e entendem a atual dinâmica de mercado de seus negócios.
5

4.1 Perfil das empresas pesquisadas
Ao observar a tabela 1, nota-se que mais da metade dos empreendedores pesquisados são
compostos pelo sexo masculino alcançando 72% dos questionários.
Gênero
Feminino
Masculino
Total geral
Fonte: Elaboração dos autores

Quantidade
14
36
50

Percentual
28.00%
72.00%
100%

Tabela 1 - Gênero dos empreendedores

Quanto ao grau de escolaridade, de acordo com a Tabela 2, mais da metade dos
empreendedores da amostra possuem nível superior e 34% estudaram até o ensino médio. Tal
resultado corrobora a tendência citado pelo SEBRAE (2012) que os empreendedores
brasileiros estão com níveis de escolaridade maiores. Contudo, dados da Pnad (2013) no
estado do Paraná, 22% dos empreendedores possuem ensino superior, 36% com nível médio e
42% sem instrução ou somente com ensino fundamental.
Nível
Não Respondeu
Cursos Técnicos
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Ensino Superior
Total geral
Fonte: Elaboração dos autores

Quantidade
1
1
5
17
26
50

Percentual
2,00%
2.00%
10.00%
34.00%
52.00%
100,00%

Tabela 2 - Grau de escolaridade

Essa diferença entre o presente estudo e os dados da Pnad pode se justificar devido a esta
pesquisa ser realizada com os empreendedores que fizeram um curso de capacitação, com o
objetivo de aprimorar seus conhecimentos em gestão empresarial. Como os dados
apresentaram que a maioria são portadores de certificado em curso superior, isto indica que
empreendedores com melhores níveis de escolaridade buscam mais por conhecimento
(fazendo cursos de aperfeiçoamento e aprimoramento em gestão), enquanto os
empreendedores com baixa escolaridade não demonstram interesse na procura por novos
conhecimentos.
A Tabela 3 revela algo comum à realidade do país, pois as maiorias dos empreendimentos são
no setor de comércio ou serviço. O grande número para comércio e serviço refere-se às
facilidades para se iniciar uma atividade neste setor, por não exigir altos níveis de tecnologia e
de recursos financeiros.
Observa-se que na tabela abaixo os setores de comercio e serviço somam quase que em sua
totalidade o número de empreendimentos no setor, tal disparidade se deve pela facilidade e
baixo investimento inicial para criar um comércio ou serviço. Outro aspecto que deve se levar
em conta está no porte das empresas, pois a pesquisa entrevistou micro e pequenos
empreendedores, isto pode ter levado ao baixo número do setor industrial, pois gerir uma
indústria requer alto investimento inicial, pois será preciso investir em maquinários, e mão de
obra.
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Setor
Não Respondeu
Comércio
Comércio e Serviço
Indústria
Serviço
Total geral
Fonte: Elaboração dos autores

Quantidade
5
15
15
1
14
50

Percentual
10.00%
30.00%
30.00%
2.00%
28.00%
100%

Tabela 3 - Ramo de atividade

Na Tabela 4, foi mensurado o grau de formalização das empresas pesquisadas. Os dados
mostram que cada vez mais os empreendedores buscam a formalização de suas empresas.
Outro fato importante é no que se refere ao grau de formalização dos empreendedores. De
acordo com os dados da amostra mais de 80% das empresas pesquisadas são formalizadas.
Além disso, o estudo demonstra que tais empreendedores estão buscando maiores
conhecimentos para melhor gerenciar seus negócios, como o curso de capacitação, fonte no
qual foram coletados os dados da pesquisa.
Tipos
Não Respondeu
Informal
LTDA
MEI
Total Geral
Fonte: Elaboração dos autores

Quantidade
4
3
24
19
50

Percentual
8.00%
6.00%
48.00%
38.00%
100.00%

Tabela 4 - Tipos de empresas

Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE (2010) o Brasil está melhorando aos poucos as
taxa de sobrevivência das empresas, pois estas estão aumentando timidamente a cada ano,
enquanto que a taxa de mortalidade vem reduzindo na proporção inversa à taxa de
sobrevivência.
Tempo
Não Respondeu
De 6 a 24 meses
De 25 a 72 meses
Acima de 73 meses
Total geral
Fonte: Elaboração dos autores

Quantidade
5
19
17
9
50

Percentual
10.00%
38.00%
34.00%
18.00%
100.00%

Tabela 5 - Tempo de atuação das empresas

A tabela 5 ilustra o tempo de atuação das empresas participantes da pesquisa, como pode
observar-se grande parte das empresas são novas, pois estão atuando a pouco tempo no
mercado. Nota-se que 34% das empresas estão de 2 a 5 anos no mercado, período no qual as
organizações precisam de mais atenção porque muitas empresas fecham as portas antes de
completarem 5 anos de vida.
4.2

Ambiente Interno - Pontos Fortes e Fracos

Segundo Kotler (2000), toda organização precisa constantemente avaliar os pontos positivos e
negativos no qual podem ocorrer ao longo de sua trajetória. O gestor precisa pensar nas
melhores formas de potencializar as qualidades internas desenvolvidas na empresa, bem como
articular a reorganização dos aspectos problemáticos em sua estrutura interna. No que tange
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aos pontos fortes, Martins (2007) argumenta que são fatores controlados pela própria empresa
e relevantes para o planejamento e desenvolvimento do diferencial competitivo do negócio.
Nesse sentido, o gráfico 1 demonstra os pontos fortes identificados pelos empreendedores
pesquisados na cidade de Londrina, de acordo com a percepção no qual possuem de seus
negócios e da atual dinâmica de mercado.

Bom Atendimento ao Cliente.
Qualidade do produto/serviço
Fidelidade no Prazo de Entrega
Preço Competitivo
Marca (boa imagem no mercado)
Conhecimento de Mercado
Planejamento Financeiro
Localização
Organização
Clima organizacional
Recursos Financeiros
Planejamento Estratégico
Qualidade no Marketing

84%
78%
60%
42%
40%
40%
30%
30%
26%
22%
16%
14%
12%

Fonte: Elaborado pelos autores.
Gráfico 1: Análise dos pontos fortes.

O Gráfico 1 revela que para os empresários pesquisados, os três principais pontos fortes de
suas organizações são: o bom atendimento ao cliente, a qualidade do produto ou serviço
prestado e fidelidade no prazo de entrega, com percentuais de 84%, 78% e 60%
respectivamente.
No que se refere ao atendimento, Siqueira (2006) argumenta que o bom atendimento é estar
atento às necessidades dos clientes, sendo fundamental para gerar um diferencial competitivo
ante ao mercado. Nesse sentido, o foco dos empreendedores pesquisados têm sido buscar a
excelência no atendimento, com o intuito de fidelizar os clientes aumentando as
possibilidades de vendas futuras.
No segundo fator mais relevante para os empreendedores, Qualidade do Produto ou Serviço,
Cobra (1997) argumenta que o produto ou serviço é considerado ideal quando atende as
necessidades dos clientes como, por exemplo, desempenho, acabamento, modelos, tamanho,
marca e serviço. Na atual dinâmica de mercado, produtos e serviços de qualidade são
sinônimos de credibilidade e transmitem confiança ao consumidor.
Pode-se identificar um “segundo patamar” de pontos fortes identificados pelos empresários,
situados entre 25 a 50% das respostas. O preço competitivo é para 42% dos respondentes
pontos fortes de seus negócios. Com isso cabe às empresas e pontos de venda estabelecer seus
preços da melhor forma e atrair os consumidores para assim obter fidelização junto aos
mesmos.
Entre 25 a 30% dos empresários pesquisados, a organização, o planejamento financeiro e a
localização são considerados como pontos fortes. Esses resultados já eram esperados, uma vez
que, para o cotidiano de muitos empreendedores brasileiros, tempo para planejamento e
organização empresarial têm-se tornado cada vez mais escasso.
Conforme Martins (2007), as fraquezas são aspectos negativos da empresa em relação á
gestão, produto ou serviço. São fatores que podem ser trabalhados pela própria organização, a
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fim de melhor se organizar. No Gráfico 2, são expostos os principais pontos fracos
observados pelos empreendedores londrinenses.

Ausência de Marketing
Falta de Panejamento
Ausência de Organização
Altos Custos Operacionais
Instabilidade Financeira
Alta Rotatividade de Funcionários
Pouco Conhecimento do Mercado
Instalações e Máquinas Defasadas

36%
30%
26%
24%
22%
18%
10%
8%

Fonte: Elaborado pelos autores.
Gráfico 2: Análise dos pontos fracos.

De acordo com os resultados do Gráfico 2, a ausência de Marketing, a falta de planejamento e
ausência de organização são os principais pontos fracos estabelecidos na pesquisa. Em
comparação com o Gráfico 1, o marketing e o planejamento foram os fatores menos
apontados como aspectos positivos, relevando assim a convergência das opiniões do
empreendedores, como principais pontos de desenvolvimento em suas organizações.
Para Dias (2003), o marketing pode ser entendido como a função da criação de valor para o
cliente, apresentando vantagens para a organização e o seu uso frequente pode ser percebido
como uma importante forma de lucro. No entanto, segundo Pereira, Lucas e Minciotti (2008),
existe certa confusão quanto ao conceito e aplicabilidade de ferramentas de Marketing em
pequenas empresas. Para os autores, Marketing envolve os conceitos de desenvolvimento de
produto e precificação, pontos de distribuição e análise de concorrência, algo que muitas
vezes está fora da percepção dos empreendedores. Ainda segundo os estudos, o marketing é
muitas vezes encarado como custo e não como investimento, o que desestimula o seu uso
dentro da empresa.
No que tange a falta de planejamento, 30% dos empreendedores afirmam ser este um ponto
fraco de suas organizações. Antonik (2004) é categórico em afirmar que é consenso geral que
micro e pequenas empresas não se organizam ou se estruturam de maneira eficiente e
adequada. Segundo o autor é na organização e no controle que reside a grande força dos
pequenos empreendimentos, mas infelizmente muitos empresários ainda não descobriram
isso, e são reféns da falta de planejamento empresarial.
4.3

Ambiente Externo – Oportunidades e Ameaças

Segundo Daychouw (2010), o ambiente externo pode apresentar oportunidades ou ameaças
para qualquer organização, independente de porte e tempo de mercado. Cabe ao gestor da
organização estar apto a captar as tendências positivas e reações adversas do cenário
econômico empresarial global que podem inferir diretamente na organização. Para isso, é
necessário que a organização tire “proveito” das oportunidades e “minimize” as ameaças. No
gráfico 3, pode-se visualizar quais são as oportunidades identificadas pelos empreendedores
pesquisados.
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Investimentos
Novos Produtos/Serviços
Novos Clientes
Mão de Obra Qualificada
Novas Tecnologias
Expansão do Mercado
Marketing
Saída de Concorrentes
Nova Localização

56%
42%
42%
42%
34%
32%
32%
16%
16%

Fonte: Elaborado pelos autores.
Gráfico 3: Análise das oportunidades.

Segundo os dados expostos no Gráfico 3, para mais de 50% dos pesquisados, o investimento é
uma das grandes oportunidades enxergadas no mercado, seguido de mão de obra qualificada,
novos clientes e novos produtos e serviços, todos com 42%.
Atualmente, o Brasil possui uma das maiores taxas de juros do mundo, algo que tende a
desestimular o investimento, principalmente em pequenos negócios. Contudo, nos últimos
anos várias instituições financeiras como bancos públicos e privados e outras instituições, têm
estimulado o crédito para empreendedores, a fim de fomentar o empreendedorismo no país.
Na atual conjuntura econômica marcada por oscilações de crescimento e mercado
competitivo, os investimentos podem ser ótimas opções para pequenos negócios buscarem
alternativas de crescimento, como por exemplo, o investimento em inovação, qualificação,
máquinas e equipamentos ou expansão.
A diversificação de novos produtos e a busca por novos clientes têm sido a nova tônica das
pequenas empresas. Atualmente em um mercado com diversos produtos homogêneos, e
consumidores cada vez mais exigentes, torna-se fundamental para pequenas empresas, a
conquista da vantagem competitiva, obtidos por meio de investimentos na fidelização dos
clientes e na agregação de valores ao portfólio produtos e serviços prestados via inovação e
desenvolvimento de diferenciais.
As ameaças são fatores externos à organização que podem impactar diretamente no
rendimento de qualquer empresa, podendo levar até mesmo á falência. No gráfico 4 são
levantados todos os fatores externos apontados como ameaça pelos empresários londrinenses.

Crise econômica
Impostos
Guerra de preços
Endividamento
Mudanças no habito dos consumidores
Ausência de incentivos do governos/prefeitura
Fornecedores
Declínio do produto

50%
36%
32%
30%
28%
22%
20%
16%

Fonte: Elaborado pelos autores.
Gráfico 4: Análise das ameaças

Portanto, temos que para cerca de 50% dos empresários, a crise econômica e para outros 36%
os impostos, são os dois maiores vilões externos que podem afetar direta ou indiretamente as
suas organizações. Tal resultado já esperado devido ao país ter uma das maiores cargas
tributárias do mundo, e após 2010 têm experimentado um baixo crescimento econômico.
Atualmente, o país passa por um período de instabilidade economia, com pressão
inflacionária, desvalorização cambial e elevação da taxa de juros. Esse cenário de incertezas é
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avassalador para pequenos empreendedores, que buscam sobreviver em um mercado
extremamente competitivo em que os pequenos são por muitas vezes desfavorecidos.
5.

Considerações finais

O objetivo do presente artigo foi analisar o cenário externo e interno das micro e pequenas
empresas da cidade de Londrina-PR, por meio da aplicação da análise SWOT. Para alcançar
esse objetivo foi realizado um levantamento das informações sócio econômicas da cidade e
uma breve revisão da literatura sobre administração estratégica, para enfim, analisado os
dados obtidos na pesquisa junto aos empreendedores selecionados.
Atualmente, um dos maiores desafios das micro e pequenas empresas é ter excelência na
gestão administrativa e estratégica. Essa atividade empresarial permite que o empreendedor
identifique os objetivos da empresa, e a prepare para interagir com o ambiente externo e
interno. Uma das principais ferramentas disponíveis para tal é a análise SWOT.
Na análise feita no presente estudo, com dados coletados de 50 micros e pequenos
empreendedores da cidade de Londrina revelou resultados importantes. Sob a ótica ambiental
interna, é percebível maior preocupação do empreendedor quanto ao trato ao cliente, sendo
para estes o principal ponto de fortalecimento da organização. Isso se justifica que para os
pesquisados o bom atendimento, a qualidade do produto ou serviço e a fidelidade dos prazos
são suas principais forças. No que tange aos pontos fracos ou de desenvolvimento, percebe-se
que a ausência de organização e planejamento ainda é um gargalo a ser superados por
pequenas empresas. O baixo poder de marketing, característico destas organizações, também
foi lembrado pelos empresários.
No que se refere as oportunidade de mercado observada pelos gestores, é a realização de
novos investimentos. Esse resultado esperado muito se deve ao fato, que as outras opções de
oportunidade apontadas, necessitam de aporte de capital, como angariação de clientes e novos
produtos, bem como a qualificação de mão de obra. Para as principais ameaças, destaca-se o
contexto econômico que podem produzir incertezas e instabilidade em períodos de crise, o
que pode ser agravado pela alta carga de impostos na qual as empresas brasileiras são
submetidas.
Portanto, um dos aspectos relevantes que o estudo demonstrou é que o sucesso da empresa
está interligado com a capacidade de adaptação da organização junto ao cenário no qual está
participando. Potencializar os pontos fortes, com dinâmica permanente de observação e
adequação junto às oportunidades oferecidas pelo mercado são fundamentais para a geração
de diferenciais competitivos.
Quantos aos pontos de desenvolvimento (ameaças e pontos fracos) é perceptível na analise, a
preocupação e conscientização dos empreendedores quanto aos principais pontos que
precisam ser melhorados. A elaboração do planejamento estratégico e de melhores técnicas de
gestão é fundamental para superar os desafios impostos pelo mercado, principalmente nas
micro e pequenas empresas.
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