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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é investigar estrategicamente o mercado através do 

levantamento de informações do setor e segmento de mercado da empresa 

utilizando as ferramentas Matriz SWOT e ANSOFF. A metodologia utilizada se 

característica como um estudo de caso, uma pesquisa bibliográfica. O resultado foi o 

ganho de do uso das ferramentas administrativas para melhorar o posicionamento 

da empresa e otimizar os recursos. 
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Abstract 

The objective of this research is to strategically investigate the market by surveying 

information from the sector and market segment of the company using the tools 

SWOT Matrix and ANSOFF. The methodology used is characterized as a case study, 

bibliographical research and a field research. The expected result was gain in 

knowledge of how to use administrative tools to improve business positioning and 

optimize resources. 
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Introdução 

O setor de propaganda de rua vem crescendo no Brasil, e este setor 

atualmente é um caminho interessante utilizada pelas empresas, pois, para anunciar 

em televisão e rádio o preço é muito maior. Pequenas e médias empresas utiliza a 

propaganda de rua por ser mais direta a nicho de mercado da empresa e por possuir 

um custo mais acessível. 

A análise de Mercado, segundo Cobra (1994, p. 165), “é permitir a 

determinação do potencial de mercado para cada segmento”. Pois proporciona um 



entendimento do mercado que se está inserido, criando informações sobre cliente, 

concorrentes e fornecedores. 

 

Objetivo 

Levantar informações do setor e segmento de mercado da empresa 

utilizando as ferramentas Matriz SWOT e ANSOFF. 

 

Método 

 

A metodologia utilizada se caracteriza como um estudo de caso realizado na 

empresa XX Publicidades aplicado entre os meses de março a junho de 2018 na 

cidade de Mauá da Serra-Pr. Segundo, Leonard-Baxton (1990), o estudo de caso 

tem por objetivo buscar informações de um fenômeno histórico atual ou vivenciado.  

A pesquisa está dividida em dois momentos: O primeiro momento é 

realizado uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gil (2007) corresponde a, 

levantamento de dados do setor e do segmento de mercado ao qual a empresa atua 

através de matérias publicado em livros, artigos e materiais publicado na internet. O 

segundo momento se refere a pesquisa de campo, que na visão de José Filho 

(2006, p.64), a pesquisa traz uma necessidade de conviver com a realidade com a 

aplicação das ferramentas: Matriz SWOT e Ansoff. 

 

Resultados 

 

A matriz SWOT é dividida em força e fraqueza podendo ser interna e 

externa. Dividida em quatro quadrantes com o objetivo de dar ao autor uma visão 

ampla da sua empresa. 

A Matriz SWOT, segundo ANFAVEA (2012), tem por objetivo ser uma 

ferramenta que estuda a empresa envolta dos fatores globais, criando um amplo 

conhecimento do mercado externo, para que não haja prejuízos em investimentos 

futuro.  

No quadro 1 é apresentada uma matriz SWOT da empresa XX Publicidades, 

com o objetivo de analisar as forças e fraquezas da empresa. 

 

 



 

 

Quadro 1: Análise SWOT da Empresa XX Publicidades 
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Forças Fraquezas 
 

 A empresa tem grandes 
conhecimentos técnicos para 
realizar serviço. 

 A empresa dispõe de 
funcionários fixo ou 
temporário comprometido. 
 

 Baixo capital de giro. 
 Local precário de 

armazenamento de matéria 
prima. 

 Falta de um local físico para 
atendimento de clientes. 
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Oportunidades Ameaças 
 

 A empresa é a única 
legalizada na região. 

 Regiões próximas que se 
carente nesse serviço, 
alcançar novos mercados. 
 

 Facilidade de outras 
empresas entrar no 
mercado. 

 Aumento constante nos 
custos devidos a alta dos 
preços de insumos. 

Fonte: Autores do trabalho, 2018. 

Na sequência a matriz ANSOF é utilizada para comparar o produto e seu 

desenvolvimento no mercado. Essa matriz é uma forma de representar algumas 

formas que podem aprimorar o negócio de determinada organização, por meio de 

quatro estratégias distintas: penetração de mercado, desenvolvimento de mercado, 

desenvolvimento de produto e diversificação pura (MINTZBERG, 2001). 

No quadro 2, mostra a matriz ANSOF da empresa XX Publicidades. 

 

Quadro 2: Matriz ANSOF da empresa XX Publicidades 

   Produtos 
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Existentes Novos 
 
 

 Criar anúncio de rua para 
ampliar o mix de produto. 
 
 

 
 Iniciar atendimentos nas 

regiões próximas. 
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 Trabalhar com mídias sociais. 

 
 Criar serviços de entrega. 

Fonte: Autores do trabalho, 2018. 

 



 

 

Considerações Finais 

 

Foi verificado, com a utilização das análises estratégicas SWOT e ANSOF, o 

destaque para a oportunidade na empresa XX Publicidades, pelo fato de a empresa 

ser pioneira na região e conter vários clientes jurídicos, deixando a empresa em um 

bom posicionamento de mercado, bem como, a facilidade em atender outras 

regiões, devido ao seu posicionamento perto de outras cidades. Além do fato da 

empresa ser a única com personalidade jurídica na região que presta o tipo de 

serviço. 

Entretanto, cabe ressalvar que possui as ameaças: a) facilidade de outras 

empresas entrar no mercado e b) o aumento constante nos custos devidos a alta 

dos preços de insumos e fraquezas identificadas que a empresa deve reverter são: 

a) o local precário de armazenamento de matéria prima e produtos acabados, e b) a 

falta de um local físico para atendimento de clientes. 

Pode-se observar que a empresa possui apenas um produto e pensando em 

competitividade se faz necessário o estudo da possibilidade de se oferecer mais 

produtos em seu portfólio, ou seja, é necessário ter uma maior diversidade em 

produtos e serviços. Assim, é recomendado que a empresa, explore os itens 

levantados na matriz ANSOF a) criação de anúncio de rua para ampliar o mix de 

produto; b) atendimentos nas regiões próximas; c) trabalhe com mídias sociais; d) 

criar serviços de entrega. 
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