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análise horizontal 

Exemplo 1 (Força e Fraqueza): (Maior Festa do Peão da
América Latina) - (Só acontece uma vez por ano) = lucro
sazonal, ação: aumentar o número de festas no Parque
do Peão.

Exemplo 2 (Oportunidade e Ameaça): (Cultura forte de
Rodeio no país) - (Ação de ONGs) = Mídia espontânea
com inverdades sobre maus tratos animais. Ação:
Convidar as ONGs para conhecer de perto o trabalho.
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análise vertical 

Exemplo 1 (Força Interna + Oportunidade Externa):
Maior Rodeio da América Latina + Cultura forte de
Rodeio= Mercado Forte. Ação: vender produtos perenes
com a marca Os Independentes

Exemplo 2 (Fraquezas + Ameaças): Só acontece uma
vez por ano + Ação de ONGs = concentração de
repercussão de mídia. Ação: trabalhar 1 ano antes
campanhas informativas que mostra a seriedade no
combate aos maus tratos
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análise cruzada

Liste pelo menos 10 itens para cada quadro, e depois
faça as análises necessárias dos resultados, e escolha 5
principais ações para colocar em prática.
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Agora é com você!
Seu momento de aplicar mais essa ferramenta e
conhecimento adquirido, e domar seu mercado
de uma vez por todas!



hey, rider!
Gostou da aula?

Deixe-nos saber!

 
Grave seu vídeo depoimento ou

poste seu story assistindo nosso

conteúdo! lembre-se de marcar

nosso instagram @ridersbse

 

Ah, e prepare-se! dia 04/07 virá

uma emoção ainda maior



@ridersbse

www.ridersbarretos.com


