Lista de Verificação

Estratégia Organizacional

Em que fase do ciclo de vida se encontra os seus produtos/serviços?
No.

Produto /Serviço

Introdução

Crescimento

Maturidade

Saturação

Declínio

1
2
3
4
5
6
Como é que classifica as mudanças de mercado dos seus principais produtos ?
No.

Produto /Serviço

Alto

1

Interrogação

Estrela

Cão

Vaca Leiteira

2
Crescimento
do mercado

3
4
5

Baixo
Baixa

6

Alto

Quota
de mercado

Em que áreas da organização se estão a implementar processos de modernização?
Fontes Inovadoras

Novos produtos

Novas
tecnologias

Mudanças
organizacionais

Desenvolvimento
dos RH

Desenvolvimento Pessoal
A partir de uma “empresa
familiar“
A partir de uma associação
empresarial
A partir de empresa
fornecedoras
A partir dos clientes
A partir de consultores
A partir de institutos
A partir de Formação contínua
A partir dos trabalhadores
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De onde são provenientes as ideias e os estímulos?

Sim

Não

Planeia actividades internacionais? (marketing, aquisição, recursos humanos )
A sua empresa é certificada na ISO 9000?

Existem sinais de crise iminente na sua organização?
Declínio no volume de negócios
Diminuição de quota de mercado
Declínio do sucesso das promoções
Declínio de encomendas
Anomalias contabilísticas
Prazos de pagamento pelos clientes mais alargados do que o habitual
Diminuição dos fluxos de tesouraria
Aumento dos pedidos de garantias
Aumento dos atrasos nas entregas
Aumento da ineficiência nos processos de trabalho
Flutuações no crescimento
Quebra nas comunicações da organização
Quebra nas comunicações com os clientes

Qual é a sua estratégia organizacional?
Expansão geográfica das actividades (regional/Europeia)
Especialização em menos produtos e serviços
Diversificação de serviços (maior gama de serviços)
Introdução de novos produtos ou tecnologias (processos)
Formação de novas associações (consórcio, associações de comércio)
OPA de outras companhias
Criação de companhias subsidiárias
Associação com outras empresas /renúncia de independência
Mudanças no pessoal (layoffs, recrutamento, intercâmbios)
www.tsesme.org
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Que tipo de inovação no seus produtos, tecnologias ou organização está a planear ou gostaria
de ter?
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