
Desempenho atual da companhia 
ü Qual a nossa missão, visão e valores? 

ü Quais os nossos obje�vos e metas de marke�ng? 

ü Obje�vos de marke�ng, visão, missão e valores, são coerentes com as mudanças e análises do ambiente 
externo, do ambiente compe��vo e com as mudanças nos consumidores? 

ü Os resultados esperados em vendas, lucra�vidade, compe��vidade, conhecimento de nossas marcas, 
sa�sfação e preferência dos consumidores, par�cipação de mercado, comunicação, estão com sendo 
alcançados? 

ü Podemos comparar nosso desempenho com os de nossos concorrentes? Como? 

ü Podemos avaliar se nosso desempenho está oscilando para melhor ou para pior? Medimos as causas e 
os efeitos de nossas ações cruzadas com as oscilações de nosso desempenho? 

ü Como sabemos se nossas estratégias de marke�ng estão corretas e consistentes?  

ü Sabemos implantar – colocar para funcionar - nossas estratégias de marke�ng e de vendas? 

ü Um desempenho melhor ou pior está relacionado com um planejamento e implementação bons ou a 
uma melhoria do ambiente externo ou organizacional?  Temos como garan�r ações que irão consolidar 
nosso desempenho melhor? 

Recursos Atuais e Previstos 
ü Como estão os nossos recursos internos: financeiros, humanos, conhecimento e experiência, 

relacionamentos com fornecedores, relacionamento com consumidores e acesso a tecnologias? 

ü Esses recursos sustentam uma plataforma de para sa�sfazer as necessidades e os desejos do consumidor 
melhor do que os nossos concorrentes? 

ü Podemos avaliar se esses recursos podem mudar para pior ou para melhor? 

ü Como podemos acompanhar essas mudanças para alavancar recursos agregados?  

ü Numa situação de falta ou de perda compe��va do recurso, podemos compensar essas restrições?  

Questões culturais e estruturais atuais e previstas 
ü Podemos avaliar a cultura de nossa empresa? Ela está adequada com os nosso s obje�vos, metas e 

missão? Quais são os aspectos posi�vos e nega�vos desta adequação? 

ü Polí�cas interna e lutas pelo poder podem afetar o desempenho das a�vidades marke�ng da 
companhia? 

ü Como é o processo de tomada de decisão na empresa? É possível iden�ficar pontos e processos crí�cos? 

ü Podemos avaliar a importância do marke�ng e das ações de relacionamento com os consumidores da 
companhia? A função geral de marke�ng é bem avaliada n a companhia? 

ü Como funciona o processo de comunicação entre os departamentos da empresa? Pode ser melhorado?  

ü A orientação para o mercado e para o consumidor poderá afetar posi�vamente ou nega�vamente as 
a�vidades da companhia? 

ü A empresa tem planos de cur to, médio e longo prazo? Como esta decisão pode afetar as a�vidades de 
marke�ng de nossa empresa? 

ü O clima organizacional da empresa discute questões posi�vas e nega�vas com respeito à mo�vação e 
ao comprome�mento de funcionários?  Ações podem ser dese nvolvidas para o aumento do 
conhecimento, habilidades e a�tudes do pessoal da linha de frente?  
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