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Apresentação
 The future is actually now because you are building it day by day1.

 A todo momento reescrevemos a história de nossas relações, a histó-
ria das relações humanas, sociais, de trabalho e, consequentemente, as de 
aprendizagem, em uma demanda contínua de reedição, que advém do in-
quieto fluxo da criação e da utilização do conhecimento neste mundo que, 
admiravelmente, desafia-nos a ser sempre novos. 
 Nesse sentido, talvez mais importante do que levar nossos alunos a 
serem capazes de acompanhar essa espiral vertiginosa do conhecimen-
to seja incentivá-los a desenvolver visões valorativas e, portanto, críticas da 
realidade, levando-os a reconstruírem parcelas significativas do arsenal de 
conhecimento da contemporaneidade com base em suas experiências e ne-
cessidades, personalizando-as. Apenas nesse movimento de reconstrução, 
podemos impedir que nossos cursos deslizem para o abismo do acúmulo 
linear e absolutamente infrutífero de informação, aprisionados na rigidez de 
currículos anacrônicos, de contextos burocráticos e tecnicistas, distantes da 
prática e da inovação. 
 Para além, portanto, da valoração do primado do conhecimento, nosso 
compromisso deve ser o de propiciar aos nossos alunos o desenvolvimento 
de habilidades capazes de favorecer a intuição, a pesquisa seletiva e o saber 
pensar por meio da vivência de experiências – problemas reais ou suas repre-
sentações, fatos e fenômenos, teorias, conflitos... – habilidades que o merca-
do de trabalho, que se esboça para os próximos anos, demandará cada vez 
mais e que não são próprias de uma ou outra profissão em especial, mas que 
tornarão possível que as pessoas atuem com efetividade em cenários tão mu-
táveis, trabalhem bem umas com as outras, apresentem bom desempenho e 
atinjam seus objetivos de forma ética e integrada. 
 Muitas dessas habilidades estão presentes nos projetos que compõem 
esta coletânea, em que, independentemente do ferramental técnico e do 
domínio de conhecimentos para articulá-lo, nossos alunos: demonstraram 
sense-making e que estão em sintonia com a percepção do outro no mundo 
dos negócios, valorizando o relacionamento com o cliente; percorreram os 

1 GOVINDARAJAN, Vijay. The Three-Box Solution: A Strategy for Leading Innovation. Boston, Massa-
chusetts: Harvard Business Review Press, 2016. p. 29.



trilhos (de ferro) da história para subsidiar uma análise consistente da utiliza-
ção do modal ferroviário na logística nacional; transformaram preocupação 
e inteligência social em alicerces de novas e criativas propostas de negócio 
de empresas reais e virtuais, como a NutriMeals, a Move 4 Energy e a Chef 
di Animale; ilustraram design mindset, representando processos de trabalho 
para alcance dos resultados desejados, o que implica visão da complexidade 
das relações e de como os itens estão relacionados em projetos que vão do 
estudo de viabilidade da utilização de criptomoedas e blockchain no país até 
o desenvolvimento de aplicativo para ensinar educação financeira a crianças 
de forma lúdica; revelaram virtual literacy, que é a competência da virtualida-
de, no desenvolvimento do planejamento estratégico de marketing digital de 
uma microempresa de tecnologia para a educação, a EducareBox, e, por fim, 
mas não menos importante, provaram que possuem pensamento inovador e 
adaptativo, postura proativa de pensar e de apresentar soluções e respostas 
para além daquilo que é traçado ou baseado em regras, desprendendo-se de 
verdades já formadas para pensar sobre novos contextos, tanto nos projetos 
já mencionados como em outros, como o da criação de uma plataforma cola-
borativa de recrutamento e seleção, a MyFeee.
 Para a Strong e para a FGV fica o orgulho, assim como o desafio de con-
tinuar a fomentar a criatividade, que necessita da espontaneidade, do risco 
e da ousadia como os agentes motores da inovação em outras tantas inicia-
tivas de nossos alunos, professores e coordenadores acadêmicos em meio 
à rotina (e apesar dela) dos nossos processos de ensino e aprendizagem, 
reconhecendo-os como aquilo que, de fato, dá sentido ao nosso trabalho: 
processos colaborativos de reconstrução do conhecimento para o exercício 
contínuo de novas habilidades e atitudes que farão diferença no mundo do 
trabalho e na vida das pessoas. 
 Assim, nessa pista de corrida em que as ideias e iniciativas parecem 
ter prazo de validade, acredito que nossa influência – bem como a de todos 
os envolvidos com educação corporativa – deva almejar que nossos alunos 
sejam capazes de lidar crítica e criativamente com essa alucinante espiral 
de conhecimento, indo em direção a um processo de aprendizagem como 
“formação da competência humana para viver em ambientes abertos, dese-
nhando futuros que não se completam”2. O futuro é agora e, para nossa satis-
fação, é muito bom saber que os alunos da Strong estão se esmerando nesse 
desenho. 

Profa Dra. Mary Kimiko Guimarães Murashima
Diretora de Gestão Acadêmica

2  DEMO, Pedro. Conhecer e aprender: sabedoria dos limites e desafios. Porto Alegre: Artmed, 2000, p. 11.
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 Este trabalho busca desenvolver um plano de marketing digital para a empresa de 
tecnologia para educação, a EducareBox. Por meio de análise de ambiente, concorrên-
cia, benchmark e presença digital, desenvolveu-se uma estratégia que busca auxiliar a 
empresa a aumentar a base de clientes com uma campanha para mídias sociais.  

2. A EDUCAREBOX

 A EducareBox é uma microempresa de tecnologia para educação que comer-
cializa aplicativo para gestão escolar, oferecendo uma solução digital integrada para 
relatórios e escrituração escolar, comunicação entre escola, professores, alunos e 
responsáveis. 

2.1 Detalhes sobre a Empresa 

 Trata-se de uma empresa privada, com sede na cidade de Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais, Brasil. Foi fundada em maio de 2017 e conta com cerca de oito funcio-
nários efetivos divididos nas áreas de atendimento, vendas, desenvolvimento e ad-
ministração. Possui uma carteira de clientes variada, que vai desde escolas privadas 
de ensino fundamental I, II e médio, escolas públicas e escolas de idioma, a grande 
maioria no estado de Minas Gerais.  
 Possui site http://www.educarebox.com, página no Facebook, perfil do Insta-
gram e Linkedin. O app está disponível na APP Store e na Play Store. 

2.2 Funcionalidades do App 

 Agenda de atividades, notas e notificações de faltas, atrasos, ocorrências, não 
realização de deveres, resultados de provas e trabalhos avaliados, comunicados 
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para pais e alunos, além de enviar um resumo da semana via SMS todas as sexta-
-feiras. 
 Gera automaticamente os relatórios pedagógicos, relatórios oficiais exigidos 
pelo MEC, além de relatórios de uso do APP para diretores e secretaria das escolas. 

2.3 Principais Públicos de Interesse — Stakeholders 

 Por se tratar de uma empresa de tecnologia aplicada à educação, os principais 
stakeholders são diretores de escolas de ensino fundamental (I, II e médio – alto po-
der de influência) e comunidade escolar (professores e coordenadores acadêmicos, 
pais e alunos – alto poder de influência). Além destes, participam organizações não 
governamentais que apoiam educação (influência média), secretarias de educação 
(influência alta), associações de startups (influência média), concorrentes (influência 
alta) e poder público (MEC – influência alta). 

Figura 1 Stakeholders

Fonte: A Autora. 

2.4 Principais Concorrentes 

 Após uma análise da concorrência identificou-se que existem muitas opções no 
mercado, entretanto nenhuma solução oferece uma ferramenta tão completa quanto 
a da EducareBox e a maioria está focada apenas na comunicação com os pais. Para 
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 este trabalho, foram selecionados os concorrentes Agenda Kids pelo porte e por ser 
benchmark e Escola em Movimento por ter sede na mesma região. 

Figura 2 Análise Concorrência 

Fonte: Educare 2017.
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2.4.1 Agenda Kids  

 Fundada em 2014 para ajudar a resolver o problema de um pai, tornou-se a 
agenda digital líder de mercado no país. Presente em mais de mil escolas em todo o 
Brasil. Possui apoio do programa Promessas da Endeavor e da Fundação Lemann, 
uma das maiores fundações educacionais do país. Recebeu prêmios como o do 
Santander Universidades, Desafio Brasil, Você Empreendedor e Campus Party. Tem 
sede em Fortaleza, Ceará, Brasil. Possui entre 11 e 50 funcionários de acordo com 
perfil no Linkedin. Em outubro de 2017, teve reposicionamento da marca com mu-
dança de logo e nome, agora é Agenda Edu, com apelo de que cresceu e agora se 
tornou a agenda digital da educação. 
 Sua missão é engajar, fazer com que alunos e responsáveis tenham uma cone-
xão com a escola e, através disso, possam transformar a educação. Nova missão: 
engajar alunos e responsáveis na jornada educacional. (AGENDA KIDS DIGITAL, 
2018).
 Posicionamento: O Agenda Kids é uma multiplataforma que integra Pais, Filho 
e Escola. Facilita a comunicação dos pais com a secretaria e coordenação, auxilia 
na organização da vida escolar do aluno e otimiza processos de gestão da escola. O 
desenvolvimento da plataforma tem como foco a otimização do workflow da escola 
e principalmente do coordenador pedagógico e do professor. Pietro Occiuzzi, de-
signer que é responsável pela interface da plataforma, diz, “o grande desafio é criar 
uma interface simples, intuitiva e prática suficiente para que os educadores façam as 
rotinas diárias de uma forma muito mais rápida, reduzindo gastos com papel e orga-
nizando a comunicação entre os setores da escola e os pais. A plataforma conta com 
inúmeras funções que vão desde comunicados a resumos diários de atividades, e a 
Agenda Kids funciona como um elo unindo pais, filhos e escola, de forma eficiente, 
prática e segura. O aplicativo estará disponível para smartphones Android e iOS, ta-
blets e desktop das instituições que aderirem ao sistema. O Agenda Kids tem planos 
flexíveis e oferece condições especiais nos primeiros três meses de lançamento do 
produto. “As grandes instituições de ensino já estão aderindo ao Agenda Kids. Nosso 
objetivo é que todos os pais possam usá-lo e para isso criamos planos especiais 
para pequenas creches e escolas de bairro’’, afirma Anderson. Os pais podem entrar 
no site www.agendakidsdigital.com e cadastrar a escola dos seus filhos e a equipe 
do Agenda Kids entra em contato com a escola. (AGENDA KIDS DIGITAL, 2018).

2.4.2 Escola em Movimento  

 Fundada em 2014, surgiu como uma solução para a crescente necessidade 
de haver uma maior interação entre as famílias e as escolas principalmente quando 
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 se trata de acompanhar o desempenho escolar dos filhos/alunos. A sede está loca-
lizada em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Possui entre 11 e 50 funcionários de 
acordo com perfil no Linkedin e mais de 250 instituições de ensino conectadas. Está 
presente em 18 estados brasileiros, além de ter presença internacional no México e 
Canada. Solução especializada em mobile. Atendimento de escolas do Berçário ao 
Ensino Superior, redes de ensino, cursos pré-vestibular, cursos de idiomas e institui-
ções de ensino em geral. A ferramenta é desenvolvida e amparada pela empresa de 
Tecnologia da Informação Eteg. 
 Posicionamento: Conectando a sua instituição de ensino com pais, alunos e 
colaboradores. A Escola em Movimento é uma solução de comunicação móvel ca-
paz de promover a aproximação e o relacionamento entre os envolvidos — escola, 
família e alunos. Os usuários poderão acessar, a qualquer momento e em qualquer 
lugar, diversas informações disponibilizadas pela escola. (ESCOLA EM MOVIMEN-
TO, 2018).

2.5 Posicionamento da EducareBox 

 A EducareBox é a agenda digital mais completa e intuitiva do mercado. Por 
acreditar na profunda importância da participação dos pais no processo de apren-
dizado dos filhos, oferece a melhor ferramenta de registro acadêmico e automatiza-
ção da comunicação com pais e alunos. A ferramenta oferece soluções inteligentes 
que tendem a revolucionar a forma como as escolas se comunicam. Com este apli-
cativo, pais e responsáveis poderão ter o acompanhamento completo do desenvol-
vimento acadêmico dos seus filhos. Ficarão informados do calendário e atividades 
dos alunos, notas, outras atualizações acadêmicas e comunicados/informações 
dos colégios. 
 Nosso propósito é melhorar a educação por meio de uma maior integração da 
atuação de professores, pais e diretores. 
 
2.6 Perfil dos Consumidores 

 O mapa de empatia abaixo foi utilizado para entender melhor o perfil dos dire-
tores de escola, que são o público-alvo primário da EducareBox. Essa é uma ferra-
menta da Metodologia Canvas que ajuda a imaginar o perfil da figura que geralmente 
recebe nossa força de vendas e toma a decisão por utilizar a ferramenta. Conhecen-
do melhor os diretores, é possível traçar melhores estratégias para atingir este perfil 
de público. 
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Figura 3 Mapa de Empatia Diretor 

Fonte: A Autora. 

 Diretores de escolas – aproximadamente 80% mulheres de 40 a 
49 anos, 44% cursaram Ensino Superior – Pedagogia e atuam há 
mais de 20 anos na área de educação. Em torno de 68% têm carga 
horária semanal de 40 horas e 46% assumiram a direção da escola 
por indicação. Há troca de informações com diretores de outras 
escolas.

Público Secundário 
 Comunidade escolar – Professores, pais e alunos. O Brasil tem 

mais de 50 milhões de estudantes (de todos os níveis), aproxima-
damente dois milhões de professores e mais de 200 mil instituições 
de ensino reguladas. Mais de 80% da área de educação está nas 
mãos do poder público (municípios e estados). 
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 3. ANÁLISE DE MACROAMBIENTE 
 
3.1 Análise Política e Legal  

 Não existem políticas públicas que regulamentam o uso de tecnologia na edu-
cação. Cito abaixo alguns trechos com legislações que fazem referência ao uso de 
tecnologia nas escolas e determinam responsabilidades.  
 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação — LBD, Lei n. 9.394 de 20 de dezem-
bro de 1996, foi criada com o objetivo de disponibilizar para os estados e municípios 
maior autonomia para tratar sobre a educação.  
 A LBD foi responsável pela inclusão do ensino da informática, tanto no ensi-
no fundamental, quanto para o ensino médio. No entanto para acontecer toda esta 
mudança e implementação foi necessária uma decisão de toda a sociedade educa-
cional brasileira. Em 1997, foi lançado pelo governo, o Programa Nacional de Infor-
mática na Educação — PROINFO, com objetivo de levar as novas tecnologias para 
as escolas.  

No Código Civil Brasileiro, o artigo 26 da lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, 

estabelece que é dever constitucional do Estado na prestação da educação, 

em todos os níveis de ensino, incluir a capacitação, integrada a outras prá-

ticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet 

como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o 

desenvolvimento tecnológico. 

Ainda no código civil, o artigo 29, prevê que o usuário terá a opção de livre 

escolha na utilização de programa de computador em seu terminal para exer-

cício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a 

seus filhos menores, desde que respeitados os princípios desta lei e da Lei 

no 8.069, de 13 de julho de 1990 — Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Parágrafo único. “Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de 

conexão e de aplicações de internet e a sociedade civil, promover a educação 

e fornecer informações sobre o uso dos programas de computador previstos 

no caput, bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital 

de crianças e adolescentes”.  

 Em 22 de fevereiro de 2018, o Fundo Nacional de Desenvolvimento do Minis-
tério da Educação lançou em audiência pública um modelo de Guia de Tecnologias 
para Educação, que tem como principais objetivos aprimorar o processo de ensino 
e aprendizagem nas escolas públicas de educação básica, garantir o padrão dos 
materiais escolares e facilitar a contratação de tecnologias educacionais para a me-
lhoria do ensino no país.  O modelo de guia possui 23 categorias e os projetos que 
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irão compor o documento devem entrar em uma das duas tipologias apresentadas 
durante a audiência: Tecnologia Educacional Emergente, que abriga os produtos que 
ainda não foram testados, mas já possuem um protótipo em fase de experimenta-
ção e prontos para um projeto piloto; e Tecnologia Educacional Em Ação, em que o 
produto já foi testado e tem evidências de sucesso dentro das redes de ensino de 
educação básica no território nacional. 
 A EducareBox se enquadra na tipologia “Em ação”, mas o edital ainda não 
foi publicado. Assim, o setor segue sem regulamento para o uso de aplicativos nas 
escolas.  
 
3.2 Análise Econômica 

 O mercado das edtechs, empresas de tecnologia para educação, está em as-
censão. 
 Assim como ocorreu com as fintechs, startups que oferecem serviços finan-
ceiros, especialistas apontam o crescimento dos negócios neste nicho de mercado, 
pois existe uma expectativa para que instituições de ensino público comecem a ado-
tar este tipo de solução. Vale ressaltar que 80% do mercado está nas mãos do poder 
público e apenas 20% no privado que, por ser mais flexível, foi pioneiro no uso de 
tecnologias e aplicativos para educação. 
 No quadro abaixo é possível ter uma ideia do grande potencial de mercado: 

Tabela 1 Matrículas Educação Básica  

Fonte: MEC 2015.

 Em 2014, a Associação Brasileira de Startups (ABStartups) registrava 120 em-
presas cadastradas e, em 2017, esse número passou para mais de 330 empresas. 
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 Estima-se que existam mais de 500 empresas deste nicho no Brasil. Uma edtech 
pode ser dividida em diferentes segmentos: educação básica, educação superior, 
mercado de idiomas e ensino corporativo. 
 Dados do programa de aceleração de startups, InovAtiva Brasil, revelam que 
nos últimos anos houve um crescimento na participação de startups de educação no 
programa. Nos últimos cinco anos, 86 startups de educação passaram pelo projeto 
e, dessas, apenas 33 chegaram à fase final do ciclo de aceleração.  
 A crise econômica brasileira, apesar de provocar um aumento na inadimplência 
escolar (25% em 2015 – Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino), 
gera oportunidades para as empresas de Tecnologia, pois escolas conseguem dimi-
nuir gastos com impressão de boletos ou em horas de profissionais. O presidente do 
Sindicato das escolas particulares de Minas Gerais (SINEP), Emiro Barbini afirmou ao 
Jornal Nacional que uma escola trocou o boleto impresso pelo digital e em um ano 
economizou 200 mil reais com papel, correios e pessoal. Assim ganhou fôlego para 
negociar prazos maiores para pagamento de dívidas com mensalidades em atraso.    
 
3.3 Análise Tecnológica 

 De acordo com o Censo Escolar 2016 do INEP, aproximadamente 68% das 
escolas básicas possuem internet, sendo 56% banda larga. São mais de um milhão 
de computadores para uso dos alunos das 183 mil escolas que participaram da pes-
quisa. 
 Em janeiro de 2017, foram registrados pela Anatel 243,4 milhões de telefones 
celulares no Brasil. 
 Percentual sobre o total de pessoas que utilizam telefone celular no Brasil para:

Tabela 2 Finalidade Uso Celular   

Fonte: Teleco 2015.
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3.3.1 Tecnologias Emergentes 

 Diariamente surgem novas tecnologias com potencial para utilização na cons-
trução de soluções para a educação. Dentre elas, pode-se listar como principais 
tendências:   

a) Realidade virtual: uma tecnologia de interface avançada entre o usuário 
e o sistema operacional. O objetivo desta tecnologia é recriar ao máximo a 
sensação de realidade para um indivíduo, levando-o a adotar essa interação 
como uma de suas realidades temporais. Para isso, essa interação é realiza-
da em tempo real, com o uso de técnicas e de equipamentos computacio-
nais que ajudem na ampliação do sentimento de presença do usuário; 

b) Realidade aumentada: é a tecnologia utilizada para unir o mundo real com 
o virtual, por meio da utilização de um marcador, webcam ou de um smar-
tphone (IOS ou Android), ou seja,  a inserção de objetos virtuais no ambiente 
físico, mostrada ao usuário em tempo real com o apoio de algum dispositivo 
tecnológico, usando a interface do ambiente real, adaptada para visualizar e 
manipular os objetos reais e virtuais; 

c) Big Data e Learning Analytics: com o learning analytics, é possível co-
letar, medir, analisar e divulgar dados de como os alunos se comportam 
nos ambientes virtuais de aprendizagem, para com isto reorientar os novos 
caminhos de aprendizagem de todos os envolvidos na experiência on-line 
e o mais importante, de maneira individualizada. Quando aliadas, podem 
mapear novos tipos de aprendizagem e ajudar a identificar os materiais mais 
adequados às necessidades de capacitação;  

d) Internet das Coisas: integrar objetos e dispositivos com a rede de compu-
tadores, simplificando e automatizando uma série de tarefas cotidianas, ou 
seja, de forma conectada, melhora e transforma o dia a dia – de alunos e pro-
fessores. Além de facilitar a realização de ações comuns do cotidiano, a IOT 
também contempla o mundo escolar, ao apoiar, melhorar e garantir proces-
sos educacionais inovadores. A aprendizagem móvel é um dos exemplos de 
aplicações, pois permite que conteúdos curriculares possam ser acessados, 
compartilhados e discutidos além da sala de aula. A acessibilidade de alunos 
com necessidades especiais através do uso de cartões também é menciona-
da. Entre os benefícios da aplicação da Internet das Coisas na educação, es-
tão o aumento da eficiência das aulas e a oportunidade para que professores 
possam dar aos alunos feedbacks personalizados com o ensino adaptativo, a 
aplicação de novos enfoques pedagógicos como o Flipped Classroom (Aula 
Invertida — professor orienta o aluno para o estudo fora da sala de aula, usan-
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 do diferentes mídias e plataformas que podem ser acessadas quando e onde 
o estudante quiser) e a ruptura das barreiras da escola; 

e) Inteligência artificial (AI): as máquinas inteligentes estão desempenhando 
um papel importante na entrega de conhecimentos personalizados e rele-
vantes aos alunos, onde e quando necessário. Imagine companheiros de 
aprendizagem ao longo da vida alimentados por AI que possam acompa-
nhar e apoiar estudantes, de forma individual, ao longo de seus estudos 
– dentro e além da escola – ou novas formas de avaliação que medem a 
aprendizagem enquanto ela está ocorrendo, moldando a experiência de 
aprendizagem em tempo real. 

 
3.4 Análise Cultural 

 A tecnologia está mudando toda a sociedade, as formas de interação social 
estão cada dia mais digitalizadas, e as escolas, ainda que sejam um mercado mais 
tradicional e conservador, precisam acompanhar essa evolução tecnológica.  
 Educar professores para que eles utilizem a tecnologia a favor da educação é 
um grande desafio para nossa sociedade. Assim como outros setores estão viven-
ciando rupturas e evoluções, a educação está sendo impactada por novas tecnolo-
gias.  Estudos internacionais mostram que o acompanhamento dos responsáveis 
contribui para melhorar a performance acadêmica dos alunos. Na Inglaterra, estudo 
realizado pelas Universidades de Bristol e Harvard com 15.697 alunos de 36 escolas 
distintas, nas quais os responsáveis recebiam mensagens de texto sobre atividades 
acadêmicas, observou-se que houve redução nas faltas e um mês de melhoria no 
aprendizado. Estudo similar realizado no Chile, envolvendo 1.500 alunos de oito es-
colas, apresentou a redução de 30% na reprovação, o aumento de 85% em presença 
adequada e a queda de 20% no comportamento inadequado. Em Estudo realizado 
pela Universidade de Stanford nos Estados Unidos, com 39.800 famílias, registrou 
melhoria na alfabetização de dois a três meses após envio de comunicações para os 
responsáveis. A mensuração de resultados considera o tempo que o aluno leva para 
determinada aprendizagem, isso significa que, em todos os estudos apresentados, 
houve melhoria (de um a três meses) nesse tempo de aprendizagem. 
 
3.5 Análise Demográfica 

 Levando-se em consideração que o nosso público-alvo primário são diretores 
e proprietários de escola, o foco do trabalho será de mulheres entre 30 a 49 anos. A 
renda média do diretor de escola de acordo com o censo escolar é de R$4.500,00.
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Figura 4 Renda Diretor 

Fonte: Censo Escolar 2015. 

3.5.1 População Brasileira 

 Segundo os dados do IBGE, em 2018, a população brasileira chegou a 208 
milhões de habitantes, com equilíbrio entre homens e mulheres, e projeção de cres-
cimento, conforme pode-se observar no gráfico abaixo. 
 Cinco estados têm populações que superam os 10 milhões de habitantes: Mi-
nas Gerais (21 milhões), Rio de Janeiro (16,63 milhões), Bahia (15,28 milhões), Rio 
Grande do Sul (11,29 milhões) e Paraná (11,24 milhões). 
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Figura 5 Pirâmide Etária Brasil  

Fonte: IBGE 2018. 

Figura 6 Distribuição População por Gênero   

Fonte: IBGE 2018. 

3.5.2 Escolaridade 

 De acordo com o módulo temático da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios - Contínua sobre Educação de 2016, cerca de 66,3 milhões de pessoas de 
25 anos ou mais de idade (ou 51% da população adulta) tinham concluído apenas o 
ensino fundamental. Além disso, menos de 20 milhões (ou 15,3% dessa população) 
haviam concluído o ensino superior. 
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 A desigualdade na instrução da população tem caráter regional: no Nordeste, 
52,6% sequer haviam concluído o ensino fundamental. No Sudeste, 51,1% tinham 
pelo menos o ensino médio completo. 
 Ainda entre a população com 25 anos ou mais, no Brasil, apenas 8,8% de pre-
tos ou pardos tinham nível superior, enquanto para os brancos esse percentual era 
de 22,2%. O nível superior completo era mais frequente entre as mulheres (16,9%) do 
que entre os homens (13,5%). 

Figura 7 Escolaridade   

Fonte: IBGE 2018. 

 A taxa de analfabetismo no país foi de 7,2% em 2016 (o que correspondia a 11,8 
milhões de analfabetos), variando de 14,8% no Nordeste a 3,6% no Sul. Para pessoas 
pretas ou pardas, essa taxa (9,9%) era mais que duas vezes a das brancas (4,2%). 
 Entre as pessoas de 60 anos ou mais de idade, a taxa de analfabetismo chegou 
a 20,4%, sendo 11,7% para os idosos brancos e 30,7% para os idosos pretos ou 
pardos. 
 Em média, a população do país tinha 8,0 anos de estudo e as médias mais 
baixas regionais eram do Norte (7,4 anos) e do Nordeste (6,7 anos). As pessoas 
brancas mostraram-se mais escolarizadas (9 anos) em relação às pretas ou pardas 
(7,1 anos). 
 Cerca de 3,1 milhões de crianças com até três anos de idade (ou 30,4% desse 
grupo etário) frequentavam creche. O Norte apresentou a menor taxa de escolariza-
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 ção para essas crianças (14,4%) e o Sul, a maior (38,0%). Já entre as crianças de 
quatro e cinco anos, a taxa de escolarização era de 90,2%, ou seja, 4,8 milhões de 
estudantes. Para as pessoas de seis a 14 anos, as taxas de escolarização chegaram 
a 99,2%, e para as pessoas de 15 a 17 anos, 87,9%. Entre os jovens de 18 a 24 anos, 
32,8% estavam frequentando escola e 23,8% cursavam o ensino superior. 
 A frequência de estudantes à rede pública predominava na educação básica: 
73% na educação infantil, 83,4% no ensino fundamental e 85,8% no médio. Já no 
ensino superior de graduação, 74,3% dos estudantes frequentavam a rede privada. 
Em 2016, a educação profissional era realizada por 842 mil estudantes de graduação 
tecnológica, 2,1 milhões em cursos técnicos de nível médio e 568 mil pessoas esta-
vam frequentando algum curso de qualificação profissional. 
 No Brasil, 24,8 milhões de pessoas de 14 a 29 anos não frequentavam escola e 
não haviam passado por todo ciclo educacional até a conclusão do ensino superior. 
Desse grupo, 52,3% eram homens e mais da metade deles declararam não estar 
estudando por razão de trabalho, além de 24,1% não terem interesse em continuar 
os estudos. Entre as mulheres, 30,5% não estudavam por razão de trabalho, 26,1% 
por causa de afazeres domésticos ou do cuidado de pessoas e 14,9% por não terem 
interesse. 
 
3.5.3 Renda 

 Segundo o levantamento PNAD Contínua, a soma de rendimento mensal do-
miciliar do brasileiro foi de R$ 255,1 bilhões, em 2016. O IBGE evidenciou ainda 
que, entre os 205,5 milhões de habitantes no Brasil, 60,5%, ou seja, 124,4 milhões 
possuíam algum tipo de rendimento. Desse total, 42,4% ou 87,1 milhões detinham 
rendimentos do trabalho e 24%, ou 49,3 milhões, recebiam rendimentos de outras 
fontes. O rendimento mensal médio de todas as fontes foi de 2.053 reais. 
 Do rendimento médio mensal domiciliar per capita, 74,8% vêm do trabalho e 
25,2% vêm de outras fontes, como aposentadoria e pensão, com 18,7%, outros ren-
dimentos, com 3,2%, aluguel e arrendamento, com 2,2% e pensão alimentícia, doa-
ção e mesada de não morador, com 1,1%. 

3.6  Conclusão análise de macroambiente 

 O mercado das edtechs vive um momento de expansão. A adoção de novas 
tecnologias em soluções para educação representa um grande potencial de negó-
cios. Ainda existe certo tradicionalismo por parte dos tomadores de decisão para 
adoção de novas tecnologias, porém sua utilização nas escolas é inevitável.  Aproxi-
mar pais e responsáveis da escola contribui para o aumento do rendimento escolar 
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dos alunos em até 10%. Com um dia a dia no qual as pessoas estão cada vez mais 
conectadas pelo smartphone, utilizar um app para informar pais e responsáveis so-
bre a vida escolar pode ser uma alternativa para as pessoas que não possuem muito 
tempo para dedicar aos filhos. 
 Além das oportunidades no setor de educação privada, o setor público repre-
senta um grande nicho do mercado a ser conquistado. Não existem políticas públi-
cas que estimulem o uso de tecnologias e também não existe regulamentação ainda. 
Mesmo em tempos de crise, a adoção de tecnologias para educação gera eficiência 
econômica para escolas com economia de papel, correios e tempo dos profissionais 
da escola. Isso se torna uma grande oportunidade para as empresas que oferecem 
soluções como da EducareBox. 
 É o momento de aproveitar todas as oportunidades para fazer bons negócios e 
ainda contribuir para melhorar os índices educacionais no país e no mundo. Com a 
internet é possível globalizar oportunidades e negócios.  

4. PRESENÇA DIGITAL

 A EducareBox está presente no ambiente digital para comercialização do app e 
atendimento de usuários, sejam alunos, pais ou responsáveis, professores e outros 
colaboradores das escolas parceiras.  
 A empresa, sempre que conquista uma nova escola, cria uma interface custo-
mizada (hotsite) para atender às necessidades daquela comunidade escolar e per-
sonaliza o APP.  
 Recentemente divulgou o primeiro vídeo comercial sobre a solução. Mas o foco 
da empresa não está no marketing digital. Até pouco tempo não existia movimenta-
ção na página do Facebook, Instagram ou no Linkedin. O ambiente digital com maior 
atualização continua sendo o site.  

4.1  Análise do Site 

 O site é responsivo, leve (2.7MB) e rápido (6 
segundos para carregar). No acesso à página, abre 
automaticamente o vídeo comercial, que mostra as 
principais funcionalidades de forma rápida (2:25) e 
ilustrativa. 
 O formato do site é one-page, todas as informações são carregadas em uma 
única página, ideal para acesso mobile (não precisa esperar carregar cada conteú-
do). Ao clicar em qualquer link do menu, o site apenas rola automaticamente até a 
respectiva seção, não precisando carregar uma nova página.  
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Figura 8 Homepage Site   

 A navegação é simples e intuitiva, com o conteúdo apre-
sentado de forma organizada. Há uso de ícones e os links são 
sinalizados pela mudança da seta por mãozinha quando passa o 
cursor do mouse pelo hiperlink. A página utiliza caixa alta nas op-
ções do menu e o destaque fica com fundo colorido (Ex.: Planos, 
Fale Conosco e UTILIZE NA SUA ESCOLA). Todas as imagens 
estão alinhadas ao padrão da marca. Possui navegação por TAB.  
Não possui página com mensagem de erro padronizada para 
casos de endereço errado.  
 O tempo de permanência na página é baixo com duração 
média de 1:04 e a taxa de rejeição de 76,58% é alta. 

4.2 Análise em Buscadores 

Palavras-chave 

Figura 9 Consulta Palavras-chave    

Fonte: Google Adwords 2018. 

Sugerido

Figura 10 Palavras-chave Sugeridas                     Fonte: Google Adwords 2018. 
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Grupos de anúncios

Figura 11 Grupos de Anúncio   

Fonte: Google Adwords 2018. 

Textos de anúncios

Figura 12 Exemplo de Anúncio   

Fonte: Google Adwords 2018. 

 Anúncios não estão sendo utilizados no momento devido à capacidade de 
atendimento limitada. Mas, quando ativos, não possuíam call to action. 
 
4.3 Análise de Mídia Social 

 A página do Facebook é atualizada regularmente, porém sem periodicidade 
definida. Os posts de um modo geral divulgam assuntos relacionados à educação, 
não há um direcionamento do conteúdo que varie entre os perfis de responsáveis, 
diretores e professores. Existe pouca geração de conteúdo próprio. 
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Figura 13 Posts Facebook    

Fonte: Facebook 2018. 

 O engajamento e a participação do público com as postagens representam 
50% do total de seguidores, média de alcance de 120 pessoas por post. Apesar de 
não haver muitos comentários, existe moderação e todos os comentários são res-
pondidos rapidamente. 
 O Facebook Messenger também serve como canal de atendimento, mas sem-
pre direciona para atendimento no Whatsapp. 
 As postagens do Facebook também foram divulgadas no perfil da EducareBox 
no Instagram e Tweeter.  
 Na página do Youtube existem 29 vídeos, sendo 28 tutoriais para usuários com 
média de 15 visualizações cada e apenas um vídeo comercial com 457 visualizações 
publicado há dois meses.   

Comparação de canais utilizados pelos concorrentes

Figura 14 Análise Presença Digital     

Fonte: A Autora. 
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4.4 Análise E-mail Marketing 

 A EducareBox enviou apenas dois e-mails marketing para prospecção de 
novos clientes. No conteúdo eles indicam o Facebook como principal rede social, 
além de divulgar os contatos tradicionais, como site, telefone, e-mail e endereço. 
O layout ficou muito longo, mesmo assim é visualmente atrativo, com textos curtos 
para divulgar a solução e seus benefícios, utiliza imagens e ilustrações que permitem 
identificar os diferentes públicos (professores e responsáveis), além de mostrar as 
principais telas do app. Divulga de forma bastante tímida a promoção do teste de 
três meses gratuitos. 
 A empresa utilizou a ferramenta de disparo Mail Chimp e a base de e-mails 
é própria (mais de três mil endereços). A taxa média de abertura é de 12% (350 e-
-mails) e a de entrega é de 86%.  

Figura 15 Exemplo E-mail         Figura 16 Exemplo E-mail Marketing 2   

Fonte: EducareBox 2018. 
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 4.5 Conclusão Análise de Microambiente 

 Em comparação com a concorrência que está no mercado há mais tempo, a 
EducareBox possui baixa presença em mídias sociais. A partir disso, surge a oportu-
nidade de criação de campanhas em mídias digitais e criação de conteúdos próprios 
(inbound) para conquistar novos clientes e aumentar a base de alunos dentro da 
plataforma.  
 Mas é preciso investir em capacitação e aumento no quadro de funcionários 
para conseguir atender à demanda que possui tendência de crescimento a partir do 
aumento da presença digital. 

5. ANÁLISE SWOT

Figura 17 Análise SWOT      

Fonte: A Autora. 
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6. ANÁLISE TOWS

Figura 18 Análise TOWS      

 

Fonte: A Autora. 

7. ANÁLISE SMART

Tabela 3 Análise SMART       

 

Fonte: A Autora. 
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 8. IMPLANTAÇÃO

Ações para conquistar 250 novos alunos: 

• Campanha em mídias sociais para divulgar a solução para diretores e do-
nos de escolas no Brasil. Com envio de e-mail marketing com foco nos três 
meses gratuitos e na completude da solução e facilidade de uso em compa-
ração aos concorrentes;

• Melhora na exposição no Linkedin, incluindo Box no nome do perfil da em-
presa que possui nome comercial diferente da razão social, atrelando as 
publicações do blog e das outras redes sociais ao perfil;

• Produção de conteúdo próprio para o blog para diminuir a taxa de rejeição e 
aumentar o tempo de permanência no site;

• Inclusão de uma página no site para visualização do vídeo que aparece ape-
nas na abertura, como uma janela separada, e de novos depoimentos de 
clientes satisfeitos com a solução;

• Criação de campanha no google adwords para captar novas escolas, utili-
zando palavra-chaves como melhor app de agenda, agenda escolar digital 
e agenda app. Incluir nas campanhas call to action direcionando para o site. 
O objetivo desse conjunto de ações é prospectar pelo menos cinco novas 
escolas no prazo de um mês com a divulgação de campanha em mídias di-
gitais direcionada para este público primário. Além de divulgar os principais 
atributos, a ideia é aproveitar a base de e-mails que a empresa possui para 
atingir mais diretores. Com pequenas ações é possível atingir um número 
grande de possíveis clientes, por este motivo recomenda-se a criação de um 
chatbot para automação em primeiro nível de atendimento. Com cinco no-
vas escolas como clientes de porte pequeno é possível atingir esse objetivo. 
O prazo para implantação dessas ações é de um mês, sendo que a campa-
nha nas mídias sociais, a ação do Linkedin e o Blog devem ser recorrentes. 

 Estimativa de investimento total de R$ 5.200,00.  

 Ações para alcançar 500 seguidores no Facebook: 

• Divulgar as mídias sociais da empresa nas escolas que utilizam o aplicativo, 
incentivando interação com professores, responsáveis e alunos por meio do 
Facebook;

• Criar campanha interna para que colaboradores divulguem a página do 
facebook para sua rede de contatos, com celebração quando a meta for 



40 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

alcançada. Colocar um contador na sede da empresa e atualizar semanal-
mente;

• Fazer publicações periódicas. Aproveitar mais as datas efemérides, como 
o dia dos professores, dia da mulher, dia da criança, dia da educação para 
essas publicações;

• Buscar visibilidade dentro de grupos de discussão sobre educação, por 
exemplo, o da ONG Todos pela Educação, que possui mais de 650 mil se-
guidores.

 O objetivo deste conjunto de ações é alcançar 14 novos seguidores por sema-
na. Para implantar estas ações, a EducareBox vai precisar de uma agência para fazer 
a produção e veiculação dos conteúdos ou contratar um especialista em marketing 
digital. Além disso, é necessário um acompanhamento da evolução, que pode ser 
feito por meio dos relatórios desta rede. A primeira divulgação seria no dia 28/4, dia 
da educação. 

Estimativa de investimento total de R$ 6.280,00. 

8.1 Gestão e Implantação 

 Conquistar 250 novos alunos: 

Tabela 4 Tabela Implantação 1    

Fonte: A Autora. 
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  Alcançar 500

Tabela 5 Tabela Implantação 2     

Fonte: A Autora. 
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INTRODUÇÃO 
 Este trabalho tem como objetivo estudar, criar e propor a revisão do pro-
cesso de um Plano de Relacionamento com o Cliente, utilizando a ferramenta 
CRM (Customer Relationship Management), para uma empresa com nome fic-
tício, cujos dados e números são reais. Este projeto aborda o guia de Plano de 
Relacionamento com o Cliente, criado por Prof. Luis Carlos Sá e Prof. Luiz Claudio 
Binato. 
 A empresa em questão foi avaliada e estudada em diversos aspectos, contan-
do com a área comercial e outros departamentos não menos importantes, nos quais 
se procurou identificar aspectos do atual processo de atendimento.  
 O resultado obtido na comparação entre as abordagens teóricas e o praticado 
no momento atual culminou com a necessidade de adotar um novo processo que 
pudesse preencher as necessidades da empresa. 
 Um estudo que teve início com a estrutura e o posicionamento atual diante do 
mercado, dos produtos, clientes e concorrentes.  
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Sumário Executivo 

 Com a finalidade de obter melhorias no processo e com o intuito de 
tornar a empresa mais competitiva, este trabalho propõe uma revisão práti-
ca no Plano de Relacionamento com o Cliente, utilizando a ferramenta CRM 
(Customer Relationship Management), que tem ajudado outras empresas a 
reverem estratégias, políticas e processos para encarar o mercado. 
  Lembrando que, por meio de pesquisas, levantamento bibliográfico e 
participação de colaboradores da empresa, especificamente da área comer-
cial, identificamos dados importantes para formação de um modelo mais pró-
ximo do ideal. O resultado é o que se verificou entre o que é teórico e o prati-
cado, corrigindo assim as falhas para atender às necessidades da empresa. 
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1. ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO  
 
 1.1  Descrição da Empresa 
 
 Triumphe Indústria e Comércio Ltda. A empresa tem como atividade princi-
pal o ramo gráfico com foco na confecção de rótulos e etiquetas autoadesivas, mas 
também atua com a fabricação dos seguintes equipamentos: rotuladoras e aplica-
dores de etiquetas autoadesivas. 
 
1.2 Estágio de Desenvolvimento 
 
 A empresa familiar possui, hoje, 60 anos de existência, foi fundada em 1958, 
e está localizada no bairro do Jaguaré, zona oeste de São Paulo. Pelo tempo de 
existência, ela é muito conhecida no mercado e detentora de várias patentes. Porém 
nos últimos anos tem passado por dificuldades financeiras, entrando em situação 
de recuperação judicial, sendo este o principal motivo que pode afetar o Plano de 
Relacionamento com o cliente, Empresas grandes não se permitem fazer parcerias 
com fornecedores que se encontram nessa situação, pois, por ser um item que está 
diretamente ligado ao produto final, pode comprometer o fornecimento, portanto a 
necessidade de um plano de relacionamento com o cliente torna-se urgente. 
 
1.3 Valores, Visão e Missão  
 

 Valores: Assegurar os mais elevados níveis de qualidade dos seus produtos 
e serviços. É inovadora, de alta tecnologia e agrega valor aos produtos de 
seus clientes; 

 Visão: Tem o objetivo de conhecer os clientes, manter sua confiança, ex-
ceder e antecipar suas expectativas, garantindo assim o crescimento e o 
sucesso da empresa; 



54 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

 Missão: A satisfação dos clientes é o principal objetivo da empresa e é obti-
da com o comprometimento, a dedicação e o desenvolvimento de todos os 
colaboradores. 

  
2. ANÁLISE DA POSIÇÃO COMPETITIVA 
 
2.1 Produtos ou Serviços 
 
 Como já citado a empresa confecciona rótulos e etiquetas autoadesivas e equi-
pamentos, porém,  a partir de agora, vamos nos ater apenas aos dois primeiros itens, 
pois são produtos utilizados pelos segmentos alimentícios, bebidas, farmacêuticos, 
automotivos, cosméticos e outros em geral. 
 Produtos: 

• Rótulo autoadesivo Prime Label: para os setores de alimentícios, auto-
motivos, bebidas, Home & Personal Care; 

• Etiquetas adesivas de autenticidade e antiviolação e lacre de segu-
rança: para indústrias farmacêuticas, alimentícias e bebidas; 

• Rótulos bula adesiva e Booklet: para indústrias de agropecuária e cos-
mética; 

• Rótulos, etiquetas e figurinhas promocionais, tais como: twolayer, flag, 
raspadinhas, multi-pack: para todos os segmentos; 

• Equipamentos aplicadores: rotuladoras e etiquetadoras para todos os 
segmentos. 

 
2.2  Tamanho do Mercado – Atual e Potencial 
 
 Um dos fatores mais importantes dos últimos anos, que definiram as caracte-
rísticas do mercado em que atuamos, foi o tamanho do mercado atual/potencial em 
termos de valor de vendas, pois na pesquisa realizada em 2009 pela Abiea, o valor 
de vendas pelos convertedores era de aproximadamente $ 1.720.000.000.  Sendo 
que seu crescimento médio anual das vendas do mercado nos últimos três anos foi 
acima de 6% entre 2012 e 2017. Entretanto o tamanho do mercado atual e seu poten-
cial (em valor de vendas) por região, onde a maior concentração de vendas se situa 
nas regiões Sudeste e Sul do país, mais particularmente, nos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná juntos, 
totaliza perto de 80% do consumo nacional. 
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 Em termos de valores: 
• Norte 4,9%: $ 84.280.000; 

• Nordeste 10,5%: $ 180.600.000; 

• Centro-Oeste 4,8%: $ 82.560.000; 

• Sudeste 60,2%: $ 1.035.440.000;  

• Sul 19,6%: $ 337.120.000; 

• Total 100,00%: $ 1.720.000.000. 

2.3  Segmentação do Mercado 

 Os segmentos existentes no mercado que utilizam produtos (rótulos autoade-
sivos) são do setor alimentício com 78%, seguidos do farmacêutico com 63% e de 
cosméticos com 60%, além de outros que, embora com menor expressão, são tam-
bém considerados muito importantes. Para esses três segmentos, além de bebidas, 
agroindústria e automobilístico são esperados os maiores crescimentos das vendas. 
A empresa atua fortemente nos segmentos de bebidas, agroindústria, automobilís-
ticos e farmacêuticos, contudo tem capacidade para atuar em todos os segmentos, 
porém onde poderia atuar ou aumentar a sua participação seria na área de etiquetas 
para segurança, pilhas, baterias, alimentícios e cosméticos. 

  As marcas/fabricantes mais importantes em cada segmento são:  
 • Farmacêutica e Higiene: Unilever, Hipermarcas, Johnson & Johnson, Proc-

ter & Gamble, Bayer, Colgate, Pfizer, Baxter; 

• Ramo Alimentício: Unilever, Nestlé, Kraft Heinz, Aurora Alimentos, Bunge 
Alimentos, Cargill, BRF; 
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• Automotivo: Chevron, Cosan (Shell), YPF Lubrificantes, Kânia;  

• Agroindústria: Monsanto, Dow Química, Zoetis; 

• Bebidas: Heineken, Inbev, CRS Brands, Diageo, Asteca Hinomoto (Askov), 
Cia Muller, Casa di Conti, Pernod Richard. 

 
2.4 Mercados-Alvo e Posicionamento Mercadológico 

 A empresa tem como principal característica ser totalmente verticalizada, pois 
produz desde a laminação do substrato, passando pela impressão, corte e acaba-
mento final, além de ser fabricante de equipamentos de rotulagem e etiquetadoras, 
assim sendo, tem um know how completo no que diz respeito à rotulagem e etique-
tagem. Por sua existência de quase 60 anos, tem um posicionamento mercadológico 
fortalecido, como uma empresa que já atuou ou ainda atua como fornecedora para 
grandes empresas de diversos segmentos, sempre inovando, além de ter conquis-
tado mais de cem patentes e vários prêmios, inclusive internacionais. E como cita-
do acima, por ser uma empresa totalmente verticalizada e não simplesmente uma 
convertedora (aquela que compra uma matéria-prima já laminada, somente para 
impressão e corte), ela consegue desenvolver um adesivo específico conforme a 
necessidade de cada cliente,  diferenciando-se dos seus concorrentes diretos. 
 
2.5 Consumidores/Clientes 

 Temos como principais características para os nossos consumidores/clientes 
(B2B) a busca por inovações e produtos que vão agregar valores à sua marca ou 
produto final.  
 Tratando-se dos tipos de processos de compras, podemos dizer que para a 
maior parte dos clientes são feitos pelo processo de bidding, fechando negócios 
de fornecimento, sendo esses anuais ou bianuais, ou eventualmente, quando, por 
exemplo, se trata de uma ação promocional. 
 
2.5.1 Perfil do Consumidor/Cliente  

 No relacionamento com os clientes, temos o desafio de estabelecer algo du-
radouro. Com o encurtamento da distância promovido pela internet e redes sociais, 
os clientes passaram a ter acesso a um grande volume de produtos e serviços e a 
experimentação com concorrentes está cada vez mais fácil. 
 Com o aumento da competitividade, precisamos investir para manter aqueles 
clientes que a empresa conquistou. Contudo, é fundamental que conheçamos cada 
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um, para identificar seu perfil, sejam eles especificadores, influenciadores, compra-
dores, pagantes ou seus usuários. Conhecendo-os, clientes finais ou intermediário, 
segmentados por demografia (setor industrial, porte de empresa), operacionais (tec-
nologias utilizadas por eles), tipo de abordagem de compras (centralizadas ou des-
centralizadas), fatores situacionais (pedidos grandes ou pequenos) e características 
pessoais (similaridade entre fornecedor e comprador), poderemos atuar, atraindo-os  
para as ações de marketing, direcionando os nossos produtos ou serviços. 
 Os nossos clientes são empresas, ou seja, a nossa transação/relação é e sem-
pre será Business to Business (B2B), empresas segmentadas nos mais diversos ra-
mos, como já citado anteriormente, no farmacêutico, alimentício, de bebidas, agro-
pecuária, automotivo, higiene e outros. Essas empresas são consideradas clientes 
intermediários, pois utilizam os nossos produtos para transformação e os revendem 
para outros intermediários, que, neste caso, os revendem para o cliente final, o con-
sumidor. 
 Enfim, são todos aqueles que utilizam rótulos ou etiquetas autoadesivas em 
suas embalagens, sejam elas flexíveis, rígidas,  primárias e/ou secundárias. 
  
2.5.2 Necessidades e Desejos do Consumidor/Cliente 
 
 Phillip Kotler afirma que “podemos descrever que o processo de compra, ou 
melhor dizendo, o reconhecimento das necessidades e desejos do Cliente se inicia 
quando alguém verifica um problema que pode ser resolvido pela aquisição de um 
bem ou serviço.”  
 Os nossos clientes possuem a necessidade de adquirir o Rótulo e o Contrarrótu-
lo, seja para modificar o seu produto, seja uma nova forma de comunicação visual, ou 
valorizando ainda mais o seu produto, contendo a marca do produto e informações 
acerca deste. É uma forma de dar alguma vida a uma embalagem de um produto. 
No caso das etiquetas, a sua utilização serve para identificação de informações mais 
técnicas, informações em destaques, satisfazendo assim as necessidades do cliente. 
  
2.5.3 Hábitos de Uso e Atitudes do Consumidor/Cliente 
 
 O cliente utiliza os nossos produtos na fabricação dos seus itens, em lança-
mento de um novo produto ou em ações promocionais, compra sempre por hábito, 
pois segue uma programação.  
 A aquisição ocorre por meio de fornecedores já existentes ou de um novo, 
podemos dizer que a compra é feita por comparação e sempre com um parecer 
técnico, onde a procura se dá através da internet, feiras, propagandas, call centers, 
entre outros. 
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 No nosso caso não é muito diferente, a procura dos clientes por nós se dá 
pelas propagandas feitas com os nossos produtos, seja na internet (redes sociais, 
site), em catálogos eletrônicos ou físicos, feiras, eventos e outros. Podemos dizer 
que nós também atuamos de forma ativa, fazendo “prospecção”, com telemarketing 
ou visitas, para oferta dos nossos produtos e serviços. 
  
2.6 Concorrentes 
 
 As empresas concorrentes mais fortes e próximas são a Baumgarten All4La-
bels, CCL Industries do Brasil e Prakolar Sato Company - Rótulos. 
 A possibilidade de novos entrantes sempre existirá, porém para uma concor-
rência forte, as fusões entre empresas são as que predominam mais, pois, assim, 
conseguem um capital de investimento maior e mais rápido. Além de estarem atu-
ando no mercado e com isso ter seu nome reconhecido, ou seja, já possuem um 
posicionamento de mercado. Buscando desta forma com maior rapidez aumentar a 
sua participação no mercado. Podemos dar como exemplo dessas fusões a Prakolar 
Rótulos com a empresa japonesa Sato Company e a fusão da Baumgarten Gráfica 
com as empresas alemãs, RAKO e X-label. A maioria das grandes empresas pos-
suem unidades de negócios com divisões e departamentos, porém as pequenas 
estão em formato mais simples.  
 Nessas empresas, a entrega ao cliente final é feita pela própria empresa, porém 
através de um transporte terceirizado. 
 E por fim, o fator de cultura interna para as principais empresas do setor é a  
INOVAÇÃO.  
 Quadro comparativo entre a Triumphe e seus concorrentes, a partir dos atribu-
tos de qualidade e preço mais valorizados pelos clientes: 
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2.7. Análise SWOT 

3. DESENHOS DA ESTRATÉGIA DE RELACIONAMENTO 

3.1 Diagnóstico do Marketing de Relacionamento Existente na Empresa: Elementos 
a Considerar 
 
 A estratégia de relacionamento sempre pode ser concebida para todos os 
clientes que dão retorno à empresa ou para um grupo segmentado, de acordo com 
o nível de disponibilidade de investimento e o retorno esperado desse investimento 
(ROI).  
 Antes de descrever a Estratégia de Relacionamento, precisamos entender o 
que é relacionamento: Relacionamento é uma parceria que envolve confiança, reci-
procidade e, principalmente, conhecer o outro.  
    
3.1.1 Descreva e Analise a Cultura Organizacional Vigente e Identifique 
 
 A empresa reconhece e se importa com os clientes, pois como na maioria das 
organizações, ela se dedica à atividade comercial, produzindo necessidades e de-
sejos para estes, que são as suas fontes de receita, vê nos clientes a sua razão de 
existir.  
 No entanto, a empresa não adota um tipo específico de discurso ou atitude 
para se relacionar com o cliente. De certa forma o relacionamento é baseado nas 
ações de marketing, nas quais o cliente aproveita para especulações e futuras nego-
ciações. Aos clientes já existentes o relacionamento se dá pela venda e desenvolvi-
mento de novos produtos. 
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 A ideia de constituir um relacionamento com os clientes sempre esteve pre-
sente na empresa, porém é cada vez mais volátil essa permanência, devido à forte 
concorrência. 
 Para conquistar um novo cliente são necessários esforços da área de vendas, 
marketing e de certa forma de toda a organização. 
 A introdução ou melhoria no processo do CRM é para a construção de um 
conhecimento maior e detalhado de um determinado cliente, para que assim possa 
oferecer necessidades e desejos específicos a cada um. 
 Também podemos citar que a visão da liderança está voltada a inovações, 
usando a estratégia do negócio para atrair o cliente.  
 Outro ponto importante é mencionar os reais compromissos ou reconhecimen-
tos das áreas de Recursos Humanos,  Marketing, Operações e Finanças. O que 
queremos dizer com isso é que: a qualidade dos serviços se tornou uma das fontes 
mais valiosas e de diferenciação na empresa, sendo que o Marketing e o RH são  
as respostas para a guerra mercadológica. Por isso, treinamento, contratações de 
novos colaboradores para demais áreas passam a ser de suma importância e de 
grandes responsabilidades para essas duas áreas, ajudando na compreensão dos 
demais setores a importância dos clientes. 
 Segundo Kotler, “o relacionamento é uma das coisas mais valiosas para as em-
presas, seja com os clientes, empregados, fornecedores, distribuidores, revendedo-
res e varejistas”.  
 E é exatamente onde o Marketing de relacionamento entra para socializar, in-
teragir, associar o cliente ao produto e serviços. O Marketing, como filosofia de ges-
tão e como conjunto de técnicas específicas, tem, nos últimos anos, ampliado o 
seu campo de atividades, complementando outras áreas das empresas,  como, por 
exemplo, a área de Recursos Humanos. 
 Do outro lado, a função dos Recursos Humanos tem evoluído desde a concep-
ção e manutenção dos sistemas de controle pessoal, acreditando que o trabalhador 
também passa a ser um recurso estratégico, essencial para a empresa. 
 As novas técnicas de Marketing interno permitem à empresa conseguir integrar 
e motivar as pessoas, gerando bem-estar interno, refletindo no comprometimento, 
na qualidade e no trabalho da empresa como um todo. 
 Em resumo, o objetivo é introduzir o Marketing de relacionamento dentro dos 
setores das empresas, enfatizando a importância das áreas sobre o que é o relacio-
namento com clientes e quem são eles (podendo ser externos e internos). 
 Vale ressaltar que, para atrair clientes, todos os departamentos devem ser con-
siderados como um organismo destinado a criar e atender os clientes. É fundamental 
considerar que sua tarefa  deve ser não apenas fabricar produtos, mas, principal-
mente, proporcionar a satisfação que conquiste tais clientes.  
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 3.1.2 Descreva os Principais Pontos de Contato entre a Empresa e o Cliente  
 
 A atividade da empresa está direcionada para atender o business to business 
(B2B), sendo os seus maiores ou principais pontos de contato: Força de vendas, Call 
Centers, Internet, sites, redes sociais, e-mails. Também sazonalmente agimos com 
“propaganda e publicidade” em revistas dos segmentos. 
 Os valores aplicados pela nossa empresa e considerados pelos nossos clien-
tes são: no que diz respeito ao produto, ou seja, qualidade do material, impressão, 
acabamento e no que se diz respeito ao processo num todo, a sua agilidade na en-
trega, na qualidade no atendimento de todas as áreas envolvidas, na flexibilidade de 
negociações, nas resoluções rápidas quando houver ocorrências, no transporte do 
material, a embalagem de transporte (embalagem secundária e terciária). 
  Abaixo o fluxograma que descreve o processo de atendimento ao cliente, 
quando ele solicita um orçamento, começando pelo fluxo da informação, entrando 
na empresa pelo cliente e retornando para ele. 

 Conforme acima, o cliente possui alguns pontos de entrada para contatos, po-
dendo ser pelo telefone PABX da empresa, e quem atende é a recepcionista, direcio-
nando para a pessoa responsável, por via canal digital ou redes de comunicação ou 
pelo corpo de vendas.  
  Agora que vimos o fluxo do atendimento, vamos definir abaixo os níveis de 
atendimento. 
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  Nível Básico – O cliente é atendido pelos colaboradores da área de Admi-
nistração de Vendas, onde estes filtram as informações e repassam para a 
Força de Vendas. 

 Nível Intermediário – O cliente é direcionado para a área de Força de Ven-
das, pois precisa de informações mais técnicas, mais sofisticadas, e tam-
bém onde o pessoal possui mais conhecimento e experiência.  

 Nível Complexo – O cliente é redirecionado para o departamento da Força 
de Vendas, onde passa as informações mais complexas, e esse departa-
mento se reúne com a área de engenharia de produtos e a área de produção 
para avaliar todas as possibilidades da confecção do produto.  

 
3.1.3 Descreva a Infraestrutura de  Sistemas Existente 
 
 Atualmente o sistema utilizado pela empresa é o CRM, no que diz ao relacio-
namento do cliente, para cadastrar clientes e “guardar” as informações obtidas pelo 
corpo de vendas. Infelizmente todos os recursos que ele pode oferecer não são 
aproveitados. 
 Lamentavelmente a cultura organizacional ainda não está voltada 100% para 
uma implantação de uma estratégia de relacionamento com os clientes, pois a sua 
maior deficiência é que cada setor ainda pensa para dentro de si. Fazendo o que 
lhes cabe fazer, sem maior integração com os outros setores e principalmente com o 
cliente. A utilização do CRM, que possui muitas maneiras de entender a sua abran-
gência, e tem como características de sua utilização o armazenamento, a tabulação, 
a análise de dados e informações sobre os clientes, assim sendo poderia oferecer 
o melhor para agradá-los. Por exemplo: oferta de preço e promoções, condição de 
entrega. 
 A revisão do processo de um Plano de Relacionamento com o Cliente, utilizan-
do a ferramenta CRM tem como objetivo fazer com que a organização como um todo 
possa alinhar-se ao conceito da importância que devemos ter com o Cliente. 
 O CRM surgiu para as empresas conhecerem “intimamente” quem são os seus 
clientes, quantos são e quais as suas necessidades e desejos. Esse gerenciamento 
de relacionamento com o cliente possibilita às empresas atingirem um maior número 
de clientes, tendo mais conhecimento sobre cada um deles. 
 
Abaixo descrevemos algumas vantagens sobre a implantação do CRM, que facilita: 

• Segmentar os clientes; 

• Reduzir custos com propaganda; 

• Diminuir os riscos de comunicações generalizadas; 
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• Melhorar a abordagem a clientes específicos; 

• Aprimorar ações para retenção e fidelidade do cliente. 
 
 Enfim, a vantagem da utilização do CRM é que ele auxilia para o crescimento 
do negócio, a partir do conhecimento sobre cada cliente,  com o processo de toma-
da de decisão mercadológica, refletindo assim, em melhor atendimento e lealdade 
do cliente. 
 Contudo também possui riscos quando usado erroneamente. O principal erro 
das empresas é utilizá-lo como uma solução para todos os problemas relativos aos 
clientes, seja em vendas, para aceitação de produtos, para a sua fidelização. E mais, 
se a sua implantação for mal formatada, como por exemplo, adquirir e manter os 
clientes errados, com certeza vai dar prejuízo. 
 Esse prejuízo reflete diretamente no retorno sobre o investimento (ROI), ou seja, 
a implantaçao do CRM deve ser orientada para colaborar com o resultado final da 
organização, dando o retorno esperado.  
 A disponibilização dos registros do banco de dados do cliente para a Linha de 
Frente é de pouca informação, pois não há um Manual de Operação para isso e os 
dados são aqueles que constam no CRM. 
 A Força de Vendas obtém as informações com o cliente, tais como, dados 
cadastrais, contatos, suas necessidades e desejos e outros fatores, porém ao incluir 
no sistema não se dá continuidade pelos demais departamentos e muitas vezes nem 
pelo próprio corpo de vendas. Quando falamos sobre outros departamentos, vamos 
nos focar no departamento de marketing, que por sua vez deveria aproveitar essas 
informações e fomentar ações para fortalecer o relacionamento com os clientes. 
 Conforme já explanado no fluxograma, abaixo apresentamos as autonomias 
dadas a cada representante/departamento pela sua competência: 
 

 Nível Básico – A Administração de Vendas tem a responsabilidades de fil-
trar as informações obtidas com os clientes e deverá repassá-las  às pes-
soas ou departamentos competentes, podemos citar por exemplo: infor-
mações sobre orçamentos ou apresentação dos produtos ou sobre suas 
necessidades, será sempre repassado à Força de Vendas, informações de 
pagamentos com o departamento de contas a receber e sobre nota fiscais, 
ao departamento fiscal, e outros. 

  Nível Intermediário – O responsável passa a ser a Força de Vendas, por 
possuir mais experiência e com uma dominância maior no assunto, pois as 
informações exigirão conhecimentos mais técnicos, mais detalhados. Ou-
tro departamento que não foi citado acima, mas, às vezes, solicitado pelo 
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cliente (pois só citamos o meio de entrada do cliente para orçamentos) é o 
departamento de Controle de Qualidade, que também possui informações 
mais técnicas e detalhadas sobre um determinado produto. 

  Nível Complexo – Este caso exige uma profunda atenção, pois o nível com-
plexo passa a requerer uma ação conjunta, não só da Força de Vendas ou 
de um departamento específico, mas de uma reunião para análise crítica de 
um determinado produto ou cliente (hoje, esse tipo de reunião acontece uma 
vez por semana na empresa). 

 
3.1.4 Diagnóstico do Atual Estágio do Mkt de Relacionamento na sua Empresa 
 
 Como já citado, a empresa utiliza muito pouco o banco de dados do CRM, 
pois entender a sua amplitude, depende do interesse. A sua utilização enfatiza o 
armazenamento, a tabulação e análise de dados das informações sobre o cliente. 
Sendo assim, ela poderá explorar o “melhor” da informação para agradar a cada um 
e poderá tomar decisões que aumentarão as suas vendas. 
 Atualmente o Marketing de relacionamento com o cliente está voltado nas apre-
sentações nas redes sociais, em sites, e-mails institucionais, cursos técnicos sobre 
os nossos produtos, nos quais os clientes são convidados a participar, com ocor-
rência quadrimestral, assim como a Força de Vendas vai atuar diretamente com o 
cliente. 
  
4. IMPLANTANDO  ESTRATÉGIA DE RELACIONAMENTO COM OS 
CLIENTES  
  
4.1 Objetivo do Marketing de Relacionamento  
 
 Após ter elaborado o diagnóstico do marketing de relacionamento, será preciso 
estabelecer uma ação para avançar no processo de relacionamento. Então façamos 
a seguinte pergunta: o que pretendemos realizar vai implicar em uma melhoria no 
resultado da empresa? Para isto teremos que criar indicadores de desempenho que 
pretendemos atingir, chamando-os de Objetivos. 
 Os objetivos são: 
 
 1- Aumentar o tempo médio de permanência do cliente 
 Sabemos que tão importante quanto conquistar novos clientes é o quanto man-
tê-lo ou retê-lo, porém, como as empresas se esforçam e investem mais para sua 
aquisição, ou seja, priorizam campanhas de marketing e treinamentos de vendas, a 
retenção quase sempre fica em segundo plano. 
 Agora vamos entender o que é retenção de clientes. É a capacidade de manter 
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os clientes atuais ou já existentes, conseguindo uma receita recorrente, por isso o 
objetivo é mantê-lo o maior tempo possível, diminuindo a taxa de cancelamento ou 
saída, que é conhecida como Churn. Lembrando que é mais barato e mais fácil man-
ter um cliente do que conquistar um novo. 
 Criar estratégias para segurá-los é pensar na rentabilidade da empresa ao lon-
go prazo, pois o cliente continuará comprando e gerando receita. Por isso, tem que 
avaliar o potencial de compra de um cliente novo,  não somente naquele momento, 
mas nos anos seguintes.  
 Qual a estratégia para manter o cliente? Cabe ao departamento de Marketing 
“abusar” da sua criação e criar meios ou estímulos para retê-los. Mas de praxe são 
utilizadas algumas ferramentas para aumentar a retenção, que são: 
 

A) Incentivar o uso dos produtos 
 Fazer com que o cliente se lembre da necessidade de utilizar seu produto, 

fazendo com que se torne indispensável para ele. 
 
B) Diminuir as dificuldades do cliente: 
 Por mais que o cliente utilize o seu produto, é importante identificar as dificul-

dades que ele pode ter em relação à sua utilização. Não deixe isso se tornar 
incômodo. Resolva antes que o cliente possa ir para a concorrência, fazendo 
pesquisas e monitorando a forma de utilização do produto. 

 
C) Verificar a satisfação do cliente: 
 Para verificar a satisfação do cliente, utiliza-se uma ferramenta chamada de NPS 

(Net Promoter Score), que permite identificar se há risco de perder o cliente.
 
D) Criar um programa de defensores da Marca: 
 Temos que lembrar que além do produto o cliente leva em consideração a 

experiência com a empresa, o bom atendimento, a facilidade de negocia-
ção, o prazo de entrega e outros fatores importantes. 

 Criar um programa que possa fazê-lo “abraçar” ainda mais a empresa, ofer-
tando benefícios e novas experiências que ele não encontrará na concorrên-
cia, terá um valor adicional para manter o seu cliente fiel. 

 Enfim, não deixar a retenção de clientes para o segundo plano, pois poderá 
ser tarde para reconquistá-lo, tornando inviável e caro qualquer ação para 
tentá-lo trazer de volta.  

 
 2- Aumentar o Cross-Selling – número de médio de produtos comprados 
pelo cliente 
  Chamamos de Cross-selling quando apresentamos soluções complementares 
à necessidade ou desejo do cliente para que ele possa comprar produtos que ele 
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não pensava em adquirir na hora da compra. 
 Cross-selling ou Cross-Sell é uma ferramenta que aplicamos com a finalidade 
de aumentar o ticket médio das vendas, complementando os produtos que atendam 
às necessidades e desejos e que foram procurados pelos nossos clientes. 
 Por exemplo: o cliente quer comprar um celular, você oferece um Power Bank e 
o cliente adquire, isso é cross-selling. 
 Abaixo, algumas técnicas para o uso adequado do cross-selling: 

A) Prepare alguns combos para os produtos que têm mais saída, monte op-
ções diferentes para os clientes. 

B) Esteja focado no produto principal, lembre-se de que são complementos de 
venda, se você oferece algo fora do que o cliente está interessado, ele pode 
achar que você está querendo se desfazer de produtos que estão “encalha-
dos”. 

 Considere que essa é uma ferramenta usada para ajudar a aumentar o fatu-
ramento da empresa e, se for bem utilizada, também atenderá à satisfação 
do cliente. E para utilizar essa técnica de forma eficaz, a empresa deverá 
pensar nos produtos que combinariam entre si, ou seja, oferecer produtos 
dentro do contexto de compra do cliente. 

 No caso da empresa Triumphe, quando ela oferece um contrarrótulo ou uma 
gargaleira no momento em que o cliente solicita o rótulo, ou até mesmo uma 
máquina rotuladora, ocorre um cross-selling. 

 
 3- Aumentar o Upsell – aumento do ticket médio de vendas do cliente 
  O Up-sell é considerado uma técnica de vendas de baixo custo, destinada a 
aumentar o ticket médio de cada cliente. 
 Esta técnica consiste em oferecer um produto mais caro, mas com mais recur-
sos ou de melhor qualidade. Oferecer um produto com mais tecnologia que não ne-
cessariamente seja muito mais cara, mas sim, semelhante ao produto que o cliente 
intencionava comprar a princípio. 
 Portanto, a ideia do up-sell se baseia em dar uma espécie de upgrade, ou me-
lhora na aquisição, oferecendo uma versão mais completa do produto. 
 Praticar um Up-Sell na empresa Triumphe é oferecer produtos diferenciados, 
constantes no nosso portfólio. Exemplificando: o cliente deseja um produto com 
base em papel couchê, porém podemos oferecer ao cliente um outro com base em 
BOPP, um material mais resistente, com qualidade superior, que traz benefícios na 
logística, armazenamento, durabilidade etc. 
 
 4- Aumentar retorno sobre o ROI 
  A empresa investe hoje nas seguintes ações para relacionamento com os clien-
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tes: Evento na Feira Fispal, Site, Propaganda e publicidade na Revista Embalagem 
marca e no site da embalagem marca, em redes sociais: Linkedin, Facebook, Twitter, 
Pinterest e com a sua Força de Vendas. 
 Para aumentar o retorno sobre o investimento de mídias de comunicação, te-
mos que saber quais são os custos envolvidos e seu retorno, porém, para ter a 
certeza de que as ações tomadas foram corretas, será preciso utilizar um indicador, 
o Retorno sobre os investimentos (ROI), que hoje é empregado para determinar o 
sucesso dos investimentos, seja nas ações de marketing ou em qualquer outro in-
vestimento da empresa. 
 Mediante o resultado do ROI, será possível planejar e rever metas com base em 
resultados tangíveis e verificar se compensa ou não investir em determinadas mídias. 
 A fórmula é ROI = (Lucro – Custo) x 100 
                                            Custo 
 
 Segue: ROI = (1.900.000 – 164.942)  
                                          164.942 
     
 ROI = 10,52 
 
 Para obter o resultado em porcentagem basta multiplicar o resultado por 100, 
como segue: 
           ROI = 10,52 x 100 = 1.052% 
 
 5. Aumentar o nível de satisfação do cliente 
  A empresa tem o objetivo de aumentar o nível de satisfação do cliente, e para 
medir e acompanhar, ela terá que usar a ferramenta NPS-NET Promoter Score (% 
número de clientes promotores menos 0% de clientes detratores) que é composta 
por uma só pergunta: 

  De 0 a 10, qual probabilidade de você recomendar nosso produto para 
seus amigos e colegas? 
 A resposta deverá ser dividida em três grupos:  

1. Aqueles que responderem entre 9 a 10 são os que estão muitos satisfeitos 
com  seus produtos. Esses são chamados de Promotores;  

2. Os que responderem entre 7 e 8 continuarão a usar os seus produtos, porém 
não irão recomendar. Esses são chamados de Neutros; 

3. Aqueles que indicaram entre 0 e 6 não irão utilizar mais o seu produto e tam-
pouco irão indicar. Esses são os Detratores. 

 É importante ressaltar que, em qualquer um dos casos acima, entender o que 
levou cada pessoa a avaliar dessa forma e assim tomar as devidas ações para me-
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lhorias ou para reverter o quadro, no caso do detrator. 
 6- Aumentar o número de indicações de novos clientes vindas de clien-
tes atuais no ano 
 O relacionamento com o cliente é fundamental, pois existem possibilidades de 
nos indicarem para outros futuros clientes, porém, para isso, precisamos possuir um 
contato mais próximo e de confiança com eles. Uma vez de posse desta intimidade, 
ele poderá indicar suas soluções para outras empresas, apresentar compradores 
ou contatos de responsáveis diretos pelos produtos que possam atender às suas 
necessidades.  
 
 7- Diminuir o churn de clientes, ou seja, a taxa de clientes que deixam a 
empresa em um determinado período de tempo           
  Primeiro vamos entender que Churn é uma ferramenta utilizada para conhecer 
o número de clientes que a sua empresa perdeu em um determinado período. 
 Contudo temos que lembrar que para crescer ou expandir, é necessário que 
sua base de clientes novos exceda a de clientes que perdeu. 
 A forma de calcular é fácil: primeiro a empresa deve determinar um período, por 
exemplo, anual, e depois dividir o total de clientes cancelados pelo número total de 
clientes ativos do último mês.  
 A empresa Triumphe, que é voltada para a venda B2B, deverá buscar meios 
para manter a menor baixa possível, pois é difícil definir qual a taxa ideal de Churn, 
contudo há uma vantagem nesse segmento, já que a maioria dos negócios são con-
tratos anuais ou até mesmo bianuais. 
 Para tentar diminuir o churn, precisamos entender os motivos que os levam a 
cancelar ou sair. 
 Vários são os motivos que os levam a deixar uma empresa, relacionamos al-
guns abaixo:  

• O cliente está sem fluxo de caixa e não pode mais arcar com aquisições 
mensais do seu produto/serviço; 

• O cliente não consegue ver valor no produto/serviço; 

• O cliente não teve suas expectativas atendidas; 

• O produto ou serviço não acompanha as evoluções de mercado e perde em 
qualidade e ferramentas; 

• O produto é bom, mas o serviço não – e vice-versa; 

• Seu cliente optou pelo produto da concorrência; 

• Seu cliente foi adquirido por outra empresa e o comprador usa outro serviço; 

• Seu cliente faliu.  
 Muitas vezes esses motivos estão fora de controle, por exemplo, falir, outros 
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ainda que estão sob controle, como qualidade do produto, preço, prazos. Esses 
motivos deverão ser trabalhados para evitar perdas maiores, uma vez que é quase 
impossível garantir que esses clientes cancelem, ou seja, de certa forma o Churn é 
inevitável. 
 Então qual a melhor estratégia para reduzir o Churn? A princípio, a melhor es-
tratégia é fazer o cliente acreditar que o seu produto seja indispensável, entregando 
valor constantemente e fazendo com que seu produto faça parte da rotina dele. 
 E como fazer isso? Abaixo algumas ações que iram ajudar a diminuir o Churn. 
 

A- Crie uma ótima primeira impressão: 
 Ao ter uma primeira impressão positiva, os clientes passam a acreditar que, 

com o passar do tempo,  pode ficar ainda melhor; 

B- Alinhe as expectativas: 
 Começar com expectativas altas e alinhadas, torna praticamente possível 

você atender o que seu cliente espera, que dirá excedê-las; 

C- Entregue a melhor experiência: 
 Entregar excelência na experiência do cliente é ser Customer first, que signi-

fica colocar o cliente sempre em primeiro lugar; 

D-  Preste atenção no que o cliente tem a dizer: 
 Conseguir ouvir o que o cliente tem a dizer é uma das melhores maneiras de 

entendê-lo e de construir uma relação de valor com ele; 

E- Evite os mesmos erros e tenha um plano de ação claro: 
 Preparar um plano de contingência é a melhor maneira de evitar novas fa-

lhas, por isso comece mapeando erros e reclamações mais recorrentes.  

  Caso um Churn venha a ser identificado, será preciso agir o quanto antes para 
tentar contornar a situação, apresentar rapidamente uma solução, porque as chan-
ces de recuperação serão muito maiores. Os motivos de cancelamento vão ficar 
controlados, e sempre existirá uma solução possível para evitar que eles saiam.  
  
4.2 Estratégias de Marketing de Relacionamento  
  
 Uma vez definidos os objetivos, vamos estabelecer a relação destes com as 
estratégias de relacionamento que iremos adotar.  O quadro, a seguir, demonstra 
essa relação de forma resumida. 
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4.3 Ações Táticas de Marketing de Relacionamento 
  
 Para que as estratégias tenham sucesso, há a necessidade de manter o nível 
de disposição e estímulo com a linha de frente da empresa, que, de fato, entrega ou 
retira valor nos contatos com os clientes.  
 Considerando o conjunto de ações, relacionamos algumas Ações Táticas e de 
Estratégias de marketing em uma matriz, conforme a seguir.  
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 Podemos avaliar que há a necessidade de lançamentos de produtos, asso-
ciada com novas tecnologias, campanhas para aumentar as vendas, treinamentos, 
maiores controles dos níveis de reclamações. Essa necessidade ajuda não apenas 
a motivar a Força de vendas, como  aumentar o relacionamento com o cliente. 
  
5. RECOMENDAÇÃO FINAL  
 
 O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise mais detalha-
da de algumas estratégias para obter um melhor relacionamento com cliente, seja 
ele um cliente interno ou externo dentro da empresa. 
  Minha escolha por este tema foi resultado de atuar na área comercial há muitos anos 
e perceber que, na empresa onde atuo, não há um plano de relacionamento com o cliente. 
O objetivo foi tentar aproximar o teórico com o praticado com as informações coletadas. 
 Contudo, encontrei dificuldades, mesmo trabalhando diariamente com o cliente, 
pois além de não conhecer estratégias, táticas, também desconhecia algumas ferra-
mentas e sua importância, assim como a dificuldade de obter informações, pois a pró-
pria empresa não possui ou coloca em segundo plano o relacionamento com cliente.  
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Resumo

 Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo apresentar um 
breve resumo da história ferroviária brasileira e mundial, desde a criação do 
transporte sobre trilhos puxado por tração animal, até a invenção da locomo-
tiva a vapor. Um histórico da criação e evolução da nossa malha ferroviária, 
assim como o resumo de como chegamos ao status atual em relação a este 
modal de transporte.
 Uma breve introdução relacionada ao Porto de Santos e a importância 
deste na nossa balança comercial, assim como os gargalos e projetos para 
viabilizar uma maior participação ferroviária no volume movimentado.

PALAVRAS-CHAVE: Malha ferroviária, direito de passagem, concessão 
ferroviária, gargalos, modal ferroviário.
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1.  INTRODUÇÃO  
 
 Neste capítulo serão apresentados temas como contextualização e relevância do 
Tema,  problema da pesquisa, objetivo(s) final(is), delimitação do estudo, metodologia 
da pesquisa e organização do estudo.

1.1 Contextualização e Relevância do Tema

 O modal ferroviário no Brasil tem evoluído e recebido investimentos nos últimos 
anos acima da média histórica para o país, principalmente depois que as principais 
malhas passaram para a iniciativa privada através de concessões, mas muito abaixo 
da real necessidade, impactado pelos anos em que estava sob a gestão da iniciativa 
pública e consequente falta de investimentos para acompanhar a evolução do merca-
do interno e externo.
 Por ser um país de proporções continentais e características agrícolas com forte 
atuação das commodities na balança comercial, algumas regiões produtoras têm nos 
portos brasileiros a sua saída para o mercado externo, e o modal ferroviário, por ter 
características mais adequadas para o carregamento de grandes volumes (commodi-
ties) em grandes distâncias, deveria ser uma matriz de transporte prioritária no escoa-
mento das safras agrícolas.
 A falta de investimento e as restrições impostas fazem com que este modal ainda 
seja tratado como o segundo melhor modelo, atrás do rodoviário, aumentando assim 
o custo logístico e diminuindo a competitividade nacional perante países que não têm 
a mesma capacidade produtiva, mas que contam com uma malha ferroviária integrada 
e logística que agrega valor ao negócio.
 Apesar da crescente melhora identificada a partir das concessões ferroviárias, 
ainda é preciso atenção e melhor integração entre governo e ferrovias privadas para 
manter os interesses e investimentos alinhados com o crescimento do país.
 Um exemplo desta falta de priorização está no Porto de Santos, considerado 
o maior da América Latina, que abrange no modal ferroviário cerca de 27% de seu 
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volume de cargas movimentadas através de vagões e recebeu, em 2016, aproximada-
mente 28,5% (US$ 92,108 bilhões) de todo fluxo de comércio brasileiro.
 Apesar da relevância do Porto de Santos e os investimentos feitos nas linhas e 
material rodante após as concessões, veremos alguns exemplos de gargalos que afe-
tam as operações e oferecem um alerta aos stakeholders, com a intenção de viabilizar 
os projetos já acordados e destravar os investimentos e licenças necessárias para sua 
implantação.

1.2 Problema da Pesquisa

 Como aumentar a proporcionalidade do modal ferroviário na Logística Nacional 
e principalmente no Porto de Santos?

1.3 Objetivo Final ou Geral

 O presente trabalho tem por objetivo final demonstrar os problemas, as oportuni-
dades e ganhos na utilização do modal ferroviário na logística nacional e principalmen-
te no Porto de Santos.

1.3.1. Objetivos intermediários

 Mostrar os entraves e os problemas relacionados;
 Apontar custos, impactos e gargalos logísticos;
 Dar visibilidade aos Stakeholders de forma macro;
 Promover a discussão sobre este modelo de transporte x características da 
produção e do país.

1.4 Delimitação do Estudo

 O estudo é delimitado da seguinte forma: 
 Tema: O modal ferroviário no Brasil e os impactos no Porto de Santos
 Delimitação Organizacional: Pesquisas e entrevistas
 Delimitação Geográfica: Território Nacional e alguns países da Europa, Ásia 
e EUA

 Delimitação Temporal: A partir do século XVI até os dias atuais
 Delimitação por tipo/grupo de:

 Matéria-prima; produtos agrícolas 
 Materiais; ferrovias
 Equipamentos; vagões e locomotivas
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 Instalações: Porto de Santos
 Delimitação por Categoria (s) de Profissionais: Ferroviários.

1.5 Metodologia da Pesquisa

 Quanto à Natureza da Pesquisa:
 Pesquisa Exploratória: teve como objetivo entender o surgimento do mo-
dal ferroviário, as transformações ao longo das décadas e o status atual e 
futuro.

    
 Quanto à Forma de abordagem do Problema:

 Pesquisa Quantitativa: procurou-se mostrar de forma numérica as várias 
etapas da transformação do transporte ferroviário

 Pesquisa Qualitativa: de forma dissertativa, também foram mostrados os 
impactos e os gargalos gerados pela falta de planejamento

 Quanto aos Fins:
 Pesquisa Descritiva: com base em dados, histórico e situação atual, pode-
-se discorrer sobre o tema, predominando a imparcialidade diante dos 
fatos

 Pesquisa Explicativa: diante do contexto apresentado, a conclusão é inter-
pretativa e livre, sendo de fácil entendimento

 Quanto aos Meios:
 Pesquisa Bibliográfica: foram analisados documentos, artigos, livros, sites 
oficiais e de conteúdo apropriado, entre outras fontes 

 Pesquisa Documental: foram analisados e confrontados documentos, grá-
ficos, planilhas e outros disponibilizados por órgãos públicos e privados

 Pesquisa de Campo: soma-se ao trabalho de pesquisa, visitas técnicas, 
entrevistas e opiniões de especialistas da área

2. SURGIMENTO DAS FERROVIAS NO MUNDO E NO BRASIL

 O primeiro sistema de transporte a utilizar um mecanismo chamado de “carris” e 
que se movimentava por trilhos foi criado na Grécia Antiga, por volta de 600 a.C. e ser-
via para transportar embarcações e outras benfeitorias com o uso da força de tração 
animal e dos escravos.
 No século XVI foi desenvolvido pelos alemães um sistema de transporte formado 
a partir de trilhos de madeira, igualmente puxado por tração animal, que ficou conhe-
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cido como wagon ways ou caminhos de vagões. Na Alemanha, este tipo de transporte 
era muito utilizado nos locais de extração e transporte de minérios, assim como da 
água que brotava do fundo das minas.
 Por volta de 1776, os trilhos de madeira começaram a ser substituídos por trilhos 
de ferro, dando origem a rail way também chamada de linha férrea.
 Em 1804, na cidade inglesa de South Wales, surgiu a primeira locomotiva com 
motor a vapor, criada pelo engenheiro britânico Richard Trevithick, sendo carregadas 
18 toneladas de ferro e 70 homens por 14km, mas, quando a velocidade chegou aos 
8km/h, os trilhos não resistiram e quebraram. A partir desta época foram ocorrendo di-
versas melhorias nos trilhos e locomotivas, criando também uma perspectiva diferente 
sobre a ideia de transporte de cargas mais pesadas e por longas distâncias (SILVA,
Júlio César Lázaro da, 2008).

Figura 1  

Fonte: ANTF. 

 A Revolução Industrial na Europa e principalmente na Inglaterra no século XIX 
teve seu início quando as diversas produções, até então dispersas em pequenas 
manufaturas, foram se concentrando em grandes fábricas, decorrentes do emprego 
da máquina na produção de mercadorias. Inúmeras invenções surgidas no século 
anterior permitiram a efetivação do progresso, entre os quais se destacam a inven-
ção do tear mecânico por Edmund Cartwright, em 1785, e a máquina a vapor por 
James Watt, aperfeiçoando a descoberta de Newcomen, em 1705 (DNIT, 2009).
 O aumento da produção e a necessidade de transportá-la, com maior rapidez 
para os mercados consumidores, fizeram com que empresários ingleses ajudassem 
a financiar o engenheiro Inglês George Stephenson (1781-1848), que apresentou sua 
primeira locomotiva em 1814, sendo este o melhor resultado em relação à constru-
ção de locomotivas à época, e considerado o verdadeiro criador da tração a vapor 
em estradas de ferro, dando início à era das ferrovias. Em 1823, em sociedade com 
seu filho Robert Stephenson, George fundou a primeira fábrica de locomotivas do 
mundo (DNIT, 2009).
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 No início da segunda metade do século XIX, as locomotivas e ferrovias já se 
desenvolviam na Europa e na América do Norte, o velho continente contava com apro-
ximadamente 3000 km e Estados Unidos com 5000 km de vias férreas (DNIT, 2009).

Figura 2 Locomotiva a Vapor de Stephenson    

Fonte: ANTF. 

 No Brasil, as primeiras questões relacionadas à invenção da locomotiva e 
construção de estradas de ferro começaram em 1828, quando o Governo Imperial 
autorizou por Carta de Lei a construção e exploração de estradas em geral, com o 
propósito de interligar as diversas regiões do país (DNIT, 2009).
 Especificamente relacionados à construção de ferrovias no Brasil, o Governo 
Imperial consubstanciou na Lei nº 101, de 31 de outubro de 1835, a concessão com 
prazo de 40 anos às empresas que se propusessem a construir estradas de ferro, 
interligando o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. 
O incentivo do governo não despertou o interesse desejado, pois as perspectivas de 
lucro não foram suficientes para atrair investidores/investimentos (DNIT, 2009).  
 Nesta época, o transporte terrestre de mercadorias era realizado no lombo dos 
burros em estradas carroçáveis, provenientes do Vale do Paraíba para os Portos de 
Parati e Angra dos Reis, de aproximadamente 100 mil sacas de café, e no estado de 
São Paulo chegavam anualmente ao Porto de Santos cerca de 200 mil bestas levan-
do café e outros produtos agrícolas (DNIT, 2009).
 Em 26 de julho de 1852, o governo promulgou uma a Lei de nº 641, pela qual 
oferecia vantagens e garantias de juros sobre o capital investido, para empresas 
nacionais ou estrangeiras que se interessassem em construir e explorar estradas de 
ferro em todo o território nacional (DNIT, 2009). 
 Naquela época, o empresário brasileiro Irineu Evangelista de Souza, mais tar-
de, Barão de Mauá, se destacava pelo pioneirismo e espírito empreendedor com 
ações visionárias, sendo considerado o “Empresário do Império”.  Soube aprovei-
tar as oportunidades lançadas pelo Governo Imperial e, após efetuar parcerias e 
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capitalizar-se com o objetivo de investir no transporte ferroviário, fundou em 30 de 
abril de 1854 a primeira ferrovia brasileira, a E.F. Petrópolis,  com 14,5km e bitola de 
1,68m, contando com a presença do Imperador D. Pedro II (Caldeira Jorge – Mauá, o 
empresário do Império. São Paulo: Cia das Letras, 1995 / Fonte: Especial para Terra).

Figura 3    

Fonte: Trechos retirados do Livro “A formação das estradas de ferro no Rio de Janeiro: o resgate da 

sua memória”, por Helio Suêvo Rodriguez.

 As dificuldades e os desafios para implantar novas ferrovias no país eram imen-
sos. Procurando atrair investidores, o governo implantou um sistema de concessões 
que se tornou característico da política de infraestrutura do período colonial e, entre 
o final do século XIX e início do século XX, os recursos sobretudo britânicos, alavan-
caram a construção das linhas ferroviárias (IPHAN, 2018).
 Em 8 de fevereiro de 1858 foi inaugurada a segunda ferrovia no Brasil,  a Recife 
– São Francisco Railway Company entre Recife e Cabo em Pernambuco, marcando 
a entrada da primeira empresa inglesa no país e, apesar de não ter atingido a sua 
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finalidade, o Rio São Francisco, ajudou a desenvolver as cidades por onde passava 
(DNIT, 2009).
 Em 29 de março de 1858 também foi inaugurada a E.F.D. Pedro II,  considerada 
uma das mais importantes obras de engenharia ferroviária da época, com aproxima-
damente 47km de extensão, 412m de altura nos cortes das montanhas, com túnel 
que chegava a 2.236m de extensão, entre outras obras colossais. Em 1889 passou a 
se chamar Estrada de Ferro Central do Brasil e tornou-se um dos principais eixos de 
desenvolvimento do país (DNIT, 2009).

Tabela 1 Ferrovias Históricas    

Fonte: DNIT.

 A expansão ferroviária, além de captar recursos estrangeiros para o país, tinha 
também o objetivo de incentivar a economia exportadora. Sendo assim, as primeiras 
linhas interligaram os centros de produção agrícola e de mineração diretamente aos 
portos,  contribuindo também para a navegação fluvial (IPHAN, 2018).
 Em 1867, o Barão de Mauá em sociedade com Cândido Gafree e Eduardo 
Guinle inauguraram uma outra grandiosa obra de engenharia, a estrada de ferro 
Santos – Jundiaí, principal meio para a exportação do café paulista em direção ao 
Porto de Santos (SCHILLING, 2013).
 Esta ferrovia, além de uma excelente obra de arquitetura, também foi um dos 
fatos mais importantes na história do desenvolvimento da ferrovia brasileira, ligando 
Rio – São Paulo, sendo estas as duas mais importantes cidades do Brasil à época. 
No dia 8 de julho de 1877, a E.F São Paulo se uniu a E.F.D. Pedro II (DNIT, 2009).
 A política de incentivos à construção de ferrovias, adotada pelo Governo Impe-
rial, trouxe consequências ao sistema ferroviário que perduram até hoje, como por 
exemplo:

 Diversidade de bitolas que continuam dificultando a integração operacional 
entre as ferrovias e os trechos de passagem;

 Traçados das estradas de ferro extremamente sinuosos e extensos;
 Construção de estradas dispersas e isoladas.

 Até o final do século XIX, outras concessões foram concedidas em bitola métri-
ca (1,0m de largura):
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Tabela 2   

Fonte: DNIT.

2.1 Outros Fatos Históricos Marcantes do Processo Ferroviário Brasileiro

 A Lei 2.450, criada em 1873, se transformou em um novo marco para a cons-
trução de estradas de ferro, sendo considerada uma das mais liberais, concedia 
subconvenção por quilômetro ou garantia de juros de até 7% para novas constru-
ções, garantindo mais 12 estradas de ferro para os próximos anos. Ao final de 1889, 
a extensão da malha já somava 9.538.087 quilômetros de extensão.
 Do total de ferrovias criado durante o Segundo Reinado, 90% foram construídas 
depois de 1873, ano em que foram concedidos amplos favores aos concessionários. 
Em 1873 havia dez linhas férreas e, em 1889, o país contava com 58 novas ferrovias 
e, ainda assim, seis estados não possuiam linhas férreas: Amazonas, Maranhão, 
Piauí, Sergipe, Goiás e Mato Grosso. No final de 1888 havia 9.200km de estradas em 
exploração e 9.000km em construção ou em estudo (MTPA, 2014).
 Na época do Segundo Império, as rodovias não receberam o mesmo tratamen-
to das linhas férreas e enquanto se construíam ferrovias, as estradas de rodagem 
permaneciam nas mesmas condições em que foram deixadas pela administração 
colonial e com pouquíssimos melhoramentos (MTPA, 2014).
 Em 1890, logo após a Proclamação da República, uma comissão foi criada 
para elaborar diretrizes para dar continuidade ao programa de implantação da ma-
lha ferroviária brasileira, bem como ordenar a já existente. Esta comissão inverteu a 
situação vigente, segundo a qual cada empresa apresentava a proposta do local que 
era do seu interesse e o governo passou a ser o protagonista do processo, assim, 
várias linhas tidas como estratégicas foram implantadas, como as que interligavam o 
Sudeste, Nordeste e Sul (IPHAN, 2018).
 Em 17 de novembro de 1903 foi assinado o Tratado de Petrópolis, entre Brasil e 
Bolívia, e o Brasil se tornou responsável pela construção da Estrada de Ferro Madeira 
– Mamoré para compensar a liberação de terra pela Bolívia, da área que é o atual do 
estado do Acre, para permitir o transporte em trecho terrestre paralelo às corredeiras 
do Rio Madeira, em locais que impediam a continuidade da navegação, utilizada à 
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epoca para escoar o látex de borracha, produzido na região norte da Bolívia. Sua cons-
trução foi uma desbravação face às dificuldades encontradas na selva, pelos técnicos 
e trabalhadores, e milhares foram mortos pela malária e febre amarela (DNIT, 2009).
 Em 1911 foi criado o primeiro órgão central para o planejamento nacional dos 
transportes, a Inspetoria Federal de Estradas – IFE, com objetivo de fiscalizar os ser-
viços de exploração e construções ferroviárias e rodoviárias, com exceção daquelas 
administradas diretamentes pela União, sendo que, nesta época, o transporte ferro-
viário era majoritariamente prioridade (MTPA, 2014).
 Esta Inspetoria deu origem, posteriormente, ao Departamento Nacional de Es-
tradas de Rodagem – DNER e ao Departamento Nacional de Estradas de Ferro - 
DNEF, sendo este último criado pelo Decreto Lei n.º 3.155, de 28 de março de 1941. 
O DNEF foi extinto em dezembro de 1974 e suas funções foram transferidas para a 
Secretaria Geral do Ministério dos Transportes e parte para a Rede Ferroviária Fede-
ral S.A. – RFFSA (DNIT, 2009).
 O Plano de Viação Férrea criado em 1912, durante o governo de Hermes da 
Fonseca, previa a integração ferroviária para o Vale do Amazonas. Desde 1838, era 
reconhecido que a ferrovia e a navegação marítima e fluvial eram os meios, por ex-
celência, de transportes de baixo custo, para grandes volumes e grandes distâncias. 
No planejamento geral, o transporte ferroviário era prioritário, mesmo com algumas 
campanhas em prol das rodovias iniciadas na década de 1920, através da criação 
de diversas associações particulares destinadas ao estudo e divulgação do rodovia-
rismo (DNIT, 2009).
 Em 1916, os EUA atingem o seu ápice de rede ferroviária, chegando a apro-
ximadamente 408.773 km de linhas férreas (ANTF, 2018).Em 1922, comemorando 
os 100 anos da Independência do Brasil, existiam no país cerca de 29.000 km 
de linhas férreas, 2 mil locomotivas a vapor e 30 mil vagões em operação (DNIT, 
2009).
 Durante o governo de Washington Luís datado entre 1926 a 1930, ocorreu o 
grande impulso para o rodoviarismo nacional, com a criação do Plano Catrambi que 
estabeleceu as bases da Rede Rodoviária do Brasil e, em 1927, de um Fundo Espe-
cial para a Construção e Conservação de Estradas de Rodagem, com um imposto 
adicional sobre os combustíveis e veículos importados. Nesta mesma época, foram 
construídas as antigas Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis, e outros trechos ligando todo 
o Oeste-Sul com todo Norte-Leste do Brasil. No caso da Rio-São Paulo, houve uma 
redução no tempo de viagem entre as cidades de 33 dias para 14 horas no trecho 
compreendido da malha terrestre rodoviária (MTPA, 2014).
 Em 1930 foi introduzida a tração elétrica para substituir, em determinados tre-
chos, a tração a vapor e, em 1939, ocorreu o início da substituição da tração elétrica 
pela diesel (DNIT, 2009).



88 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

 No final da década de 1930, o governo de Getulio Vargas iniciou o processo 
de saneamento e reorganização das estradas de ferro com a promoção de investi-
mentos, compra de empresas estrangeiras e nacionais, inclusive estaduais, que se 
encontravam em más condições financeiras, incorporando assim, várias estradas de 
ferro ao Patrimônio da União, cuja administração ficou a cargo da Inspetoria Federal 
de Estradas – IFE, órgão do Ministério da Viação e Obras Públicas (MTPA, 2014). 
 O Plano Nacional de Viação criado em 1934 pelo governo Getulio Vargas, apesar de 
ter uma grande influência dos anteriores, foi o primeiro projeto nacional aprovado oficial-
mente para os transportes. Era de natureza multimodal, mas indicava a prioridade confe-
rida pelo governo à modalidade rodoviária, a se confirmar futuramente (MTPA, 2014).
 O aumento progressivo da frota nacional de automóveis espalhada pelo país 
implicou a criação de um órgão dentro da estrutura do Ministério da Viação e Obras 
Públicas para cuidar exclusivamente das rodovias e, em 1937, foi criado o Departa-
mento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, apresentando neste mesmo ano 
um plano de viação acentuando a política rodoviária em detrimento à ferroviária, mas 
sem muita repercussão (MTPA, 2014).
 Em 1940 foi criado o Plano Rodoviário Nacional, que previa 27 diretrizes prin-
cipais distribuídas em seis rodovias longitudinais, 15 transversais e seis ligações, 
chegando a 35.574km de estradas, as quais receberam o símbolo de BR. A partir 
da segunda metade da década de 1940, se intensificou a construção de estradas, 
muitas delas com traçados paralelos aos ferroviários, que ao invés de estimular a 
intermodalidade, aumentava a competição entre os modais (MTPA, 2014).
 Nos primeiros anos do século XX teve início a gradual transferência da malha 
ferroviária para o controle do governo federal, mas as mudanças nas relações de 
consumo e produção, resultantes da Segunda Guerra Mundial, levaram à decadên-
cia das lavouras de café, algodão e fumo, acarretando prejuízos para muitas linhas 
férreas que transportavam estes produtos.
 Apesar dos prejuízos e da situação da malha viária com poucos eixos de in-
tegração nacional, a atuação do Estado foi fundamental para equipar, estender e 
recuperar algumas linhas entre as várias regiões do país, como resultado de diversos 
planos viários elaborados  (MTPA, 2014).
 Importante ressaltar que, em São Paulo, as estradas de ferro foram decorrência 
natural das exportações agrícolas, com relação direta entre a expansão da produção 
cafeeira do Vale do Paraíba e a construção de estradas de ferro naquela região.  
Após a primeira metade do século XIX,  formando verdadeira rede de captação do 
café em direção ao Porto de Santos, de 1867 até o ano de 1930, a rede atingiu a 
soma de 18 ferrovias que serviam de ramais de captação de cargas para as grandes 
e médias companhias que serviam ao Porto, deste total, metade com menos de 
100km de extensão (MTPA, 2014).
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 Em 1942 foi criada a Companhia Vale do Rio Doce, fruto de processo que ab-
sorveu a Estrada de Ferro Vitória – Minas, que foi construída a partir de 1903. Esta 
ferrovia passou por reformas e modernização com o objetivo de suportar o tráfego 
pesado dos trens que transportavam minério de ferro entre as jazidas de Itabira – MG 
e o Porto de Vitória –ES (DNIT, 2009).
 Em 1952, a situação econômica de diversas estradas ferroviárias controladas 
pelo governo se agravou e, com base em amplos estudos, decidiu-se pela unifi-
cação administrativa das 18 estradas de ferro pertencentes à União, totalizando 
37.000km de linhas em todo o país. Em 1957, Getulio Vargas assina a Lei 3.115, 
criando a Rede Ferroviária Federal S.A, para administrar, explorar, conservar, ree-
quipar, ampliar e melhorar o tráfego das estradas de ferro da União a ela incorpo-
radas, cujos trilhos atravessavam o país, servindo as regiões Nordeste, Sudeste, 
Centro-Oeste e Sul, constituindo-se como sociedade mista integrante da admi-
nistração indireta do governo federal, vinculada funcionalmente ao Ministério dos 
Transportes.
 A RFFSA constituiu-se de: Estrada de Ferro Madeira-Mamoré; Estrada de Fer-
ro de Bragança; Estrada de Ferro São Luiz-Teresina; Estrada de Ferro Central do 
Piauí; Rede de Viação Cearense; Estrada de Ferro Mossoró-Sousa; Estrada de Ferro 
Sampaio Correia; Rede Ferroviária do Nordeste; Viação Férrea Federal do Leste Bra-
sileiro; Estrada de Ferro Bahia-Minas; Estrada de Ferro Leopoldina; Estrada de Ferro 
Central do Brasil; Rede Mineira de Viação; Estrada de Ferro de Goiás; Estrada de 
Ferro Santos a Jundiaí; Estrada de Ferro Noroeste do Brasil; Rede de Viação Paraná-
-Santa Catarina; e Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. Posteriormente ainda foram 
integradas mais duas, a Viação Ferroviária do Rio Grande do Sul – VFRGS e a Malha 
Paulista – FEPASA (IPHA).
 Em complemento, vale ressaltar que, em novembro de 1971, o governo do es-
tado de SP, decidiu unificar as ferrovias que estavam sob sua concessão, sendo elas: 
Companhia Paulista de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Sorocabana, Estradas de 
Ferro Araraquara, Companhia Mogiana de Estrada de Ferro e Estrada de Ferro São 
Paulo-Minas. Assim, em decorrência desta junção, foi criada a FEPASA – Ferrovia 
Paulista S.A, detentora de aproximadamente 5.000km de linhas férreas (DNIT, 2009).
 De 1980 a 1992, os sistemas ferroviários pertencentes à RFFSA e à FEPASA 
foram afetados de forma grave, com a redução dos investimentos, atingindo cerca 
de 19% do valor aplicado na década de 1980, impossibilitando-a de gerar recursos 
suficientes para cobertura dos serviços da dívida contraída. Além disso, a empresa 
passava por um sério desequilíbrio técnico-operacional, decorrente da degradação 
da infra e da superestrutura dos seus principais segmentos de bitola métrica e da 
postergação da manutenção de material rodante, o que contribuiu para uma perda 
considerável de share para o modal rodoviário.



90 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

 Em 1992 a RFFSA foi incluída no Programa Nacional de Desestatização – PND, 
após estudos efetuados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES, que recomendava a transferência dos serviços de transporte ferroviá-
rio de carga à iniciativa privada. Esta transferência foi efetivada entre os anos de 1996 
e 1998, conforme modelo que estabelecia a segmentação do sistema ferroviário em 
seis malhas regionais, concedendo por parte da União, em um período de 30 anos, 
mediante licitação, e o arrendamento, por igual período, dos ativos operacionais da 
RFFSA aos novos concessionários. No final de 1998, após a incorporação da Ferro-
via Paulista S.A – FEPASA à RFFSA, este trecho também foi privatizado.

Tabela 3 A Desestatização das Malhas da RFFSA

Fonte: RFFSA e BNDES.

 Em1997, o governo federal outorgou à Companhia Vale do Rio Doce, no pro-
cesso de sua privatização, a exploração da Estrada de Ferro Vitória a Minas e Estra-
da de Ferro Carajás.
 Em 1999, o governo federal, com base na Resolução nº 12, de 11 de novembro 
de 1999, dissolve, liquida e extingue a Rede Ferroviária Federal S.A – RFFSA.

3.  AS CONCESSÕES E O RETORNO DOS INVESTIMENTOS

 A partir das concessões iniciadas em 1996, o transporte ferroviário de cargas 
tem passado por grandes transformações, pois as empresas privadas vencedoras 
dos processos de licitação têm como plano a busca contínua do aperfeiçoamento de 
suas atividades e investimentos na melhoria e recuperação das malhas, na compra e 
reforma do material rodante, aquisição de novas tecnologias, capacitação profissio-
nal, qualificação das operações, entre outros.
 Em 1997 eram transportados cerca de 253 milhões de toneladas úteis, chegan-
do em 2016 a 503 milhões e um aumento de 98,8%; também ganharam eficiência, 
representada pela medida que indica o número de toneladas de carga movimentada 
a cada quilômetro ou tonelada por quilômetro útil – TKU, com um crescimento de 
173% e chegando a 340 bilhões de TKU em 2016.
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 Desde o início das privatizações, já foram investidos cerca de R$ 50, 809 bi-
lhões no descrito acima e ainda mais R$ 9 bilhões nos projetos de expansão da 
malha: Ferronorte, Nova Transnordestina e duplicação da Estrada de Ferro Carajás.

Gráfico 1

Fonte: ANTF.

 Em 1997 havia disponíveis e em operação cerca de 1.154 locomotivas e 43.816 
vagões. Até o final de 2016, o aumento em locomotivas era de 178% ou 3.204 unida-
des em operação e 148% em vagões ou 108.686 vagões.
 Houve também uma redução de cerca de 80% nos índices de acidentes en-
volvendo a ferrovia, se adequando aos padrões internacionais de segurança. Um 
aumento significativo no setor de empregos diretos e indiretos, com um crescimento 
de aproximadamente 140% entre 1997 e 2015, passando de 16.662 para 39.741 
trabalhadores neste setor.
 Ao transferir as operações para iniciativa privada, os cofres do governo também 
foram beneficiados e receberam cerca de R$23,16 bilhões entre concessões, arren-
damentos e tributos federais, estaduais e municipais, revertendo um grande prejuízo 
causado à época da RFFSA, que antes do processo de desestatização gerava um 
déficit anual de R$300 milhões, chegando em 1996 a um passivo que ultrapassava 
R$2,2 bilhões em dívidas.
 Nestes 20 anos de concessão, as ferrovias conseguiram ampliar a matriz de 
transporte brasileira que responde atualmente por cerca de 25% do que é movimen-
tado no país.
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Gráfico 2 Comparação de Matrizes de Transporte de Carga

Fonte: Plano Nacional de Logística e Transportes do Ministério dos Transportes (2014).

 Apesar dos esforços, o Brasil ainda apresenta uma baixa densidade na malha 
ferroviária, comparando-se com países de dimensões continentais, como por exem-
plo Canadá, Índia e China, e outros da América  Latina, como México e Argentina.

Tabela 4 Densidade das Malhas Ferroviárias

Fonte: Association of American Railroads (AAR), Cia World Factbook e ANTF.

Países de Mesmo Porte Territorial
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3.1 A Distribuição Da Malha Ferroviária

 Considerado um dos meios percursores de transporte mecanizados na movi-
mentação de cargas do mundo, o modal ferroviário desempenha papel importante 
na Logística de muitos países. 
 A maior malha ferroviária do mundo fica nos EUA e tem quase 225.000 km, 
sendo que o país também lidera a movimentação de cargas, chegando em 2014 a 
2.976.408 TKU, segundo informações da Association of American Railroads – AAR.
 A Rússia é o país onde a ferrovia tem a maior representatividade na matriz de 
transporte com aproximadamente 80%, chegando a movimentar em 2015 cerca de 
2.304.758 TKU, segundo dados da International Union of Railways e a  China em 
2014 chegou a atingir 2.308.669 TKU (ANTF, 2018).
 As concessionárias detendoras dos contratos de exploração das vias férreas e 
outros, atuam em áreas geográficas distintas, não concorrendo diretamente entre si, 
e na grande maioria dos casos, o seu principal concorrente é o modal rodoviário.

Figura 4

Fonte: Rumo.
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Figura 5

Fonte: ANTT.

3.2 Características das Malhas Brasileiras e dos Produtos Transportados

 Dependendo da distância e volume, como por exemplo, para caminhões, a dis-
tância ideal é de até 400km, pela ferrovia, a distância percorrida ideal deve ser entre 
400 e 1500km e na hidrovia, a distância mais econômica é entre 1500 e 3000km. Por 
este motivo as ferrovias e hidrovias são mais indicadas e vantajosas para o transpor-
te de mercadorias a longas distâncias.
 Diante das características geográficas e econômicas do Brasil, que exige um 
transporte para longas distâncias e voltado principalmente para a produção e esco-
amento das commodities – produtos de baixo valor agregado e alto volume, o modal 
ferroviário é um dos mais indicados. Um vagão de carga nos padrões atuais pode 
transportar aproximadamente 100 toneladas de produto, já um caminhão comum 
leva em média 28 toneladas e considerando uma composição ferroviária com 80 
vagões, que equivale a 285 caminhões, temos cerca de 70% menos dióxido de car-
bono e 66% menos monóxido de carbono que os caminhões, segundo informações 
do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.
 Atualmente o Sistema Ferroviário Brasileiro totaliza 30.051 km de extensão, dis-
tribuído pelas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, atendendo parte da região Centro-
-Oeste e Norte do país. A malha nacional é a sétima maior do mundo em termos de 
transporte de carga, com 292 bilhões TKU tranportadas em 2011. Entretando a atual 
infraestrutura não é suficiente para atender à demanda de transporte ferroviário, a 
densidade está muito muito abaixo de países como EUA e Rússia, e muitos corredo-
res já operam em sua capacidade máxima (RUMO, 2018).
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Tabela 5

Fonte: ANTT.

 Como exemplo da importância da ferrovia no processo logístico, mais de 90% 
dos minérios chegam aos portos através de vagões e este modal representa ainda 
cerca de 42% dos granéis sólidos agrícolas exportados, e, no caso do açúcar, a qua-
se 55%. Apesar de o minério e o carvão representarem aproximadamente 80% de 
todo o volume geral transportado via vagões, as ferrovias têm procurado diversificar 
as cargas transportadas e a movimentação de containeres, por exemplo, também 
tem crescido de forma positiva, com significativo aumento em comparação a 1997, 
chegando a crescer 130 vezes até 2016 com mais de 442.000 TEUs – unidade equi-
valente a um contêiner de 20 pés, transportados por ferrovias.

Tabela 6

Fonte: ANTT.

( janeiro de 2006 até agosto de 2016)
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4. O PROBLEMA

 O setor ferroviário é fiscalizado pela Agência Nacional dos Transportes Terres-
tres – ANTT, entidade vinculada ao Ministério dos Transportes que foi criada em 2001 
cuja competência inclui, dentre outras, a administração dos contratos de concessão 
e arrendamento, a fiscalização do cumprimento das cláusulas contratuais de presta-
ção de serviços e de manutenção e de reposição dos ativos arrendados e também 
da atuação dos concessionários (RUMO, 2018).
 De uma maneira geral, as concessionárias brasileiras não atendem o transpor-
te de passageiros, ficando este em sua maioria sob o controle do governo federal.
A demanda pelo transporte ferroviário tem sido historicamente maior do que  a capa-
cidade do sistema em absorver a necessidade e as restrições das empresas estatais 
em investir em locomotivas, vagões e nas linhas da rede ferroviária foram as princi-
pais causas das limitações atuais de capacidade, como consequência uma pequena 
participação na matriz de transporte de carga.
Nas últimas décadas, houve significativa redução do investimento público em infra-
estrutura de transporte, de 1,7% do Produto Interno Bruto – PIB, em 1970, para 0,3% 
em 2013. Em complemento, apenas parte dos investimentos públicos autorizados é 
efetivamente realizada, como por exemplo, em 2013 que havia R$19,1 bilhões autori-
zados para infraestrutura de transportes e apenas R$13,5 bilhões foram efetivamente 
pagos.
 Rankig elaborado pelo Fórum Econômico Mundial com 144 países sobre a 
qualidade da infraestrutura de transporte posiciona as ferrovias brasileiras no 95º 
lugar e os impactos dessa deficiência chegam a toda a cadeia produtiva.
 Os gargalos não são verificados apenas nas questões físicas, mas no planeja-
mento e no desenvolvimento de um sistema integrado de transporte, nas desigual-
dades regionais entre outros. Atualmente estima-se que os custos de transporte no 
Brasil representam 59,8% dos custos logísticos totais, os quais representam, em 
média, 11% do PIB. Em comparação com os EUA, por exemplo, estes custos não 
passam de 8,7% do PIB americano.
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Tabela 7

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2014.

 Além da baixa densidade de infraestrutura ferroviária e problemas de conexão, 
pois 22.219 km de trilhos são de Bitola métrica – 1metro, 5.461km são de bitola larga 
– 1,60 metros e 510km tem bitola mista, a falta de uniformidade mostra também um 
problema de planejamento e elevação do custo operacional, assim como, tempo ele-
vado no deslocamento, baixa integração como os modais rodoviários e aquaviários, 
invasões das faixas de domínio passagens em nível críticas, elevada carga tributária 
na operação, burocracia relacionada às questões do passivo da RFFSA e à possi-
bilidade de coexistência de dois marcos regulatórios, o que poderá prejudicar ainda 
mais a operação do sistema.

Figura 6

Fonte: Planeta Ferrovia.
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 Em relação aos gargalos físicos, podemos  citar a existência de mais de 350 in-
vasões de faíxas de domínio, obrigando a redução de velocidade das composições 
de 40km/h para até 5km/h, e as passagens de nível que, além de reduzir a velocida-
de e dificultar as manobras em áreas povoadas, elevam o risco de acidentes.

Figura 7 Faixa de Domínio

Fonte: Rumolog.

Figura 8 Passagem de Nível

Fonte: guaruja-online/linkguaruja.

 Pode-se classificar os problemas do modal ferroviário em físicos e institucio-
nais. Em relação ao físico, a Confederação Nacional dos Transportes, em 2014, ma-
peou 213 projetos, com custos estimados de R$ 281,7 bilhões, com destaques para 
as tabelas a seguir:
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Tabela 8 

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2014.

Tabela 9 

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2014.
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 Para os problemas institucionais, destacam-se três medidas, segundo CNT:

Tabela 10 

Fonte: Plano CNT de Transporte e Logística 2014..

 Reportagem divulgada pelo Jornal Estadão e escrita por Pereira, Renée, em 02 
de janeiro de 2018, com dados da ANTT e ANTF, com título “Velocidade de trens cai 
para o menor nível em 15 anos”, indicava que um maratonista olímpico conseguiria 
superar a velocidade média dos trens que circulam em vários trechos da malha na-
cional, e que em alguns casos esta velocidade poderia chegar a menos de 10km/h. 
Números menores que indicados em 2001, cuja média era em torno de 27km/h e 
bem abaixo dos EUA, por exemplo, que registra a 45km/h de média.

“A origem do problema, apesar de várias vertentes, começa com a morosida-

de e a incapacidade do governo em resolver conflitos de sua competência e 

falta de investimentos adequados nas vias, terminando com a saturação de 

alguns trechos, refletindo na curva de velocidade.”

Pereira, Renée

 Como exemplo temos o caso da Estrada de Ferro Carajás que passou por uma 
grande obra de duplicação e que pode ter influenciado na velocidade média das 
composições. Considerada uma das mais eficientes do país, esta ferrovia apresenta-
va em 2016 uma média de 24 km/h ante os 33 km/h registrados em 2001. O mesmo 
acontece na Malha Paulista, Malha Norte, Oeste e Sul, que apresentou queda em 
todos os trechos.
 As concessionárias não gostam de associar velocidade à produtividade, em-
bora especialistas afirmem que este é um indicador de eficiência válido. A ANTF, por 
meio do seu diretor, informa que:
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“temos uma malha centenária com aclives e declives, que limitam a opera-

ção e nem com os melhores materiais como trens e vagões, se consegue 

melhorar a velocidade e umas das principais explicações para a redução da 

velocidade é o aumento do volume transportado.”

Diretor ANTT— Fernando Simões Paes

 A melhora no sistema ferroviário, após o início das concessões, é perceptível e 
um número maior de empresas passou a ser atendido pelos trilhos, aumentando as-
sim a nossa matriz de transporte, mas quando comparada com outros países, ainda 
continua baixa. Para o governo, a baixa velocidade ainda precisaria de um estudo 
mais detalhado, porém ainda não está nos planos da ANTT.
 Para o Superintendente da ANTT:

“A velocidade é resultado de um conjunto de fatores, como a qualidade da 

via e o aumento do tráfego, além do crescimento desordenado das grandes 

cidades que acabou espremendo as ferrovias e impactando diretamente na 

velocidade média.”

Superintendente da ANTT - Alexandre Porto

5.  O LADO NEGATIVO DAS CONCESSÕES

 O Ministério Público Federal – MPF solicitou em 2011 ao Tribunal de Contas da 
União – TCU, que adotasse medidas para assegurar ações efetivas do governo fede-
ral em melhorar o setor ferroviário no país. A representação discorria sobre inúmeros 
casos de dilapidação do patrimônio da extinta RFFSA pelas concessionárias, que 
por vezes descumpriram os contratos firmados. Dos 28.000km de estradas de ferro 
entregues pela União, cerca de 16.000km foram abandonados unilateralmente pelas 
concessionárias, em ofensa à legislação e aos contratos de concessão. O prejuízo 
estimado era maior que R$40 bilhões e a situação se agrava devido à omissão do 
governo federal na sua tarefa de regulação e fiscalização.
 Na falta de controle, as concessionárias se apropriam do transporte ferroviário 
de carga e fazem suas escolhas livremente, seguindo seus interesses econômicos. 
Ainda de acordo com a representação do MPF: 

“O interesse privado predomina sobre o interesse público.”

Ministério Público Federal

 Um dos focos da representação era a concessão da maior malha ferroviária 
brasileira, a Malha Paulista, representada pela América Latina Logística – ALL e, em 
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seguida, os contratos das demais concessionárias (Procuradoria da República Fe-
deral do Rio Grande do Sul).
 A Ferrovia Bandeirantes S.A.- FERROBAN obteve a concessão da Malha Pau-
lista, pertencente à RFFSA, no leilão realizado em 10/11/98 e iniciou a operação dos 
serviços públicos de transporte ferroviário de cargas em 01/01/99, posteriormente 
foi controlada pela Holding Brasil Ferrovias - União dos Grupos Ferronorte, Ferroban 
e Novoeste. Posteriormente foi adquirida pela América Latina Logística – ALL e, em 
abril de 2015, foi aprovada a fusão com a Rumo, do grupo sucroalcooleiro Cosan.
 Após a fusão, o plano da nova gestão era aumentar a capacidade de transporte 
da ALL e melhorar o serviço prestado aos clientes. Em paralelo, renegociar as dívidas 
que haviam sido acumuladas. A empresa tinha dívidas de R$6 bilhões e era líder em 
autuações da ANTT por descumprimentos de normas de manutenção e procedimen-
tos de segurança. 

“A ALL investiu muito no começo da privatização, mas depois segurou os 

gastos.”

Diretor da InterB   Cláudio Frischtak

 Em 2013 os problemas operacionais da ALL originaram uma série de brigas 
com clientes, que reclamavam de atrasos e serviços não prestados, sendo a própria 
Rumo um exemplo de cobrança no valor de R$1 bilhão.
 Em junho de 2015 foi anunciado pelo governo federal a segunda etapa do 
Programa de Investimento em Logística – PIL, em continuidade ao processo de mo-
dernização da infraestrutura de transportes brasileiro e visando também a retomada 
do crescimento da econômia nacional. Em relação ao modal ferroviário, o Programa 
buscava/busca ampliar a utilização do transporte ferroviário de carga, criar uma ma-
lha ferroviária mais moderna e integrada, aumentar a capacidade de transportes por 
ferrovias e diminuir os gargalos logísticos. Foram apresentadas também as priorida-
des na concessão de novas ferrovias e novos investimentos em concessões existen-
tes, totalizando R$86,4 bilhões de investimentos projetados.
 Diante do pedido da ALL em 2016 submetido a ANTT, solicitando a prorroga-
ção, com base na Cláusula Terceira do Contrato de Concessão, que possibilitou a 
prorrogação do contrato, até o limite máximo total de mais 30 anos, a expirar após 
a primeira concessão em 2028, havendo interesse de ambas as partes e de acordo 
com o parágrafo 2º, onde cita que:

“desde que não tenha sido reincidente em condenação administrativa ou ju-

dicial por abuso de poder econômico e tenha atingido e mantido a prestação 

de serviço adequado.”

ANTT nº 3.705/2011
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 O MPF entrou  com Medida Cautelar:

“Por meio da qual aponta ilegalidades, desconformidades e inadequações na 

condução de procedimento tendente a concretizar prorrogação antecipada 

do prazo de vigência do contrato de concessão da Malha Paulista, por mais 

trinta anos, com desatenção ao interesse público e provável ônus indevido 

para o contribuinte e, em especial, para os potenciais usuários daquela fer-

rovia.”  

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS JUNTO AO TCU Gabinete do Procurador 

Júlio Marcelo de Oliveira

 A 3ª Câmara de Coordenação e Revisão – CCR, do MPF, com base em infor-
mações extraídas do Relatório Final da própria ANTT, apontou:

 “A existência de expressivos encargos decorrentes de obrigações não 

cumpridas no âmbito dos contratos de concessão e arrendamento vigentes, 

no montante aproximado de mais de R$ 1 bilhão (Seção 4.2.3, do Relatório Fi-

nal); b. o significativo volume de procedimentos administrativos de aplicação 

de penalidades instaurados em desfavor da concessionária (147 processos), 

os quais compõem a avaliação dos seus antecedentes (Seção 4.2.4, do Rela-

tório Final); c. o representativo volume de judicialização em desfavor da ANTT, 

os quais também compõem a avaliação dos seus antecedentes (Seção 4.2.5, 

do Relatório Final); d. a saturação da capacidade da ferrovia, mesmo com a 

realização dos investimentos propostos já em 2023, ou seja, antes mesmo 

do término do prazo contratual vigente (Seção 4.5.1.1, do Relatório Final); 

e. o estado inadequado de conservação e manutenção da via permanente 

(Seção 4.5.1.2, do Relatório Final); f. expressiva extensão de trechos ferrovi-

ários sem tráfego (Seção 4.5.1.4, do Relatório Final); g. baixo desempenho 

operacional da concessionária (Seção 4.5.1.5, do Relatório Final)” – grifaram-

-se os trechos em destaque (vide item 21 do anexo ao citado Ofício 065/2017/

AC/3CCR, de 3/3/2017).

 ANTT “Relatório Final”, datado de 12/12/201

 O Poder Executivo, a ANTT e a Rumo já demonstraram interesse de implemen-
tar a prorrogação antecipada do contrato de concessão sob exame, e uma bateria de 
processos de audiência pública já foi programada para colher sugestões e críticas 
sobre a renovação. Uma equipe técnica da ANTT também foi formada para alinhar 
detalhes das propostas com o Tribunal de Contas da União – TCU, com o propósito 
de evitar desgastes nos processos de renovação das concessões ferroviárias.
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 Foram recebidos ao menos seis pedidos de prorrogação antecipada: Malha 
Paulista, processo mais adiantado, e Malha Sul, ambas da Rumo; MRS; Ferrovia 
Centro Atlântica –VLI; Estrada de Ferro Carajás e Estrada de Ferro Vitória a Minas – 
ambas da Vale.

6. OS IMPACTOS NO PORTO DE SANTOS

 Sistema Ferroviário do Porto de Santos, considerado como o principal com-
plexo portuário da América Latina, o Porto de Santos foi inaugurado em 1892 e se 
manteve em padrões estáveis, com mínimo de mecanização e muita exigência do 
trabalho físico. Com o ínicio da operação em 1867 da São Paulo Railway, ligando, por 
via ferroviária, a região da Baixada Santista ao Planalto, melhorou consideravelmente 
o sistema de transportes, estimulando o comércio e o desenvolvimento da cidade e 
do estado de São Paulo.
 A cultura do café estendia-se por todo o estado, o que pressionava as autorida-
des para um trabalho de ampliação e modernização das instalações portuárias, pois 
o café poderia ser exportado em maior escala e rapidez.
 Em 12 de julho de 1888, pelo Decreto nº 9.979, e após concorrência pública, 
o grupo liderado por Candido Gaffrée e Eduardo Guinle foi autorizado a construir e 
explorar, por 39 anos, e depois por mais 90 anos, o Porto de Santos. Em 1980, com o 
término do período legal de concessão, o governo federal criou a Companhia Docas 
do Estado de São Paulo – Codesp, empresa de economia mista, de capital majoritá-
rio da União e que é responsável pela administração portuária.

“O Porto de Santos tem uma extensão de cais de 15.960 metros e área útil 

total de 7,8 milhões de metros quadrados. Conta com 5 terminais marítimos 

e retroportuários e 65 berços de atracação, dos quais 14 são terminais priva-

dos (Cutrale, Dow Química, Usiminas, Valefértil e Embraport). Destacam-se 

os terminais especializados, localizados nas duas margens do estuário, nos 

quais se pode verificar a seguinte disponibilização de berços: 1 para veículos; 

17 para contêineres; 5 para fertilizantes/adubos; 6 para produtos químicos; 2 

para cítricos; 8 para sólidos de origem vegetal; 1 para sal; 2 para passageiros; 

1 para produtos de origem florestal; 1 para derivados de petróleo; 4 para trigo; 

5 para produtos siderúrgicos; 10 para carga geral e 2 de multiuso (suco cítrico 

a granel, roll-on/roll-off e contêiner). O canal de navegação foi aprofundado 

para - 15 metros, e alargado, em seu trecho mais estreito, para 220 metros.”

Codesp



vol. 17 | nº 14 | p. 73-122 | 2019

 105O Modal Ferroviário no Brasil e os Impactos no Porto de Santos 

 No ano de 2017 encerrou sua participação com um novo recorde de movimen-
tação, com um total acumulado de 129.865.022t de cargas movimentadas.
 Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços –MDIC indicam 
que  o Porto de Santos lidera a movimentação nacional do comércio exterior com 
participação de 28%, seguido pelos Portos de Paranaguá com 7,7% e Vitória com 
5,1%. Considerando apenas as cargas transportadas através dos portos brasileiros, 
este número é ainda maior, correspondendo a  35,4%.

Gráfico 3  Movimentação no Porto de Santos

Fonte: Codesp.

 Entre os destaques da movimentação no Porto de Santos, está o açúcar que 
em 2017 registrou a exportação de 20.631.811t embarcadas, correspondendo a 
77,3% de todo o produto escoado pelos portos brasileiros.
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Tabela 11  

Fonte: Codesp. 
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 A movimentação de cargas por ferrovias no Porto de Santos tem crescido sig-
nificativamente saindo de 15,1 milhões de toneladas em 2008 para 113 milhões em 
2016 envolvendo exportações e importações. Atualmente o modal ferroviário repre-
senta no porto um volume de aproximadamente 27% do total movimentado e as 
expectativas preveem que este percentual aumente para aproximadamente 40% nos 
próximos dez anos.
 Em um cenário de baixo crescimento econômico e busca por eficiência, a fer-
rovia oferece baixo custo, previsibilidade, acesso sem filas e um nível elevado de 
segurança operacional e de carga, além de impactos ambientais bem menores em 
relação principalmente ao modal rodoviário.
 Dentro do Porto de Santos, a operação da malha ferroviária é de concessão da 
Portofer Transporte Ferroviário Ltda, uma sociedade de Propósito Específico – SPE, 
formada pelos consórcios Ferronorte e Ferroban desde o ano 2000, e que através do 
Contrato DP 25/2000 é arrendatária da malha ferroviária pertencente à Codesp por 
um período de vinte e cinco anos, sendo possível prorrogá-lo por período igual ao 
originalmente contratado, com objetivo de administrar, operar e efetuar manutenção 
dos equipamentos e das instalações da malha do Porto.
 A malha ferroviária de acesso ao Porto é administrada basicamente por duas 
concessionárias, Rumo Logística e M.R.S. Logística S/A. Além destas, existe tam-
bém uma malha da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM. Como 
as malhas são divididas basicamente pelas duas primeiras concessionárias, para 
utilização desses ramais, há necessidade de obtenção do direito de passagem pela 
concessionária administradora de cada trecho.
 O sistema que alimenta o Porto de Santos é composto por duas ligações entre 
o Planalto e a Baixada Santista. A MRS utiliza um sistema de cremalheira em bitola 
larga e do outro lado, a Rumo S/A – Malha Paulista, que utiliza um sistema de Simples 
Aderência em bitola mista.
 O acesso à malha ferroviária interna do Porto é realizado através da MRS que 
detém a concessão do trecho conhecido como ferradura.
 Tanto as instalações portuárias da margem esquerda – cidade de Guarujá, 
como da margem direita – cidade de Santos, são servidas por sistema ferroviário, 
totalizando 186.784m de vias. Os terminais da margem esquerda estão servidos pelo 
Ramal de Conceiçãozinha, que tem início no município de Cubatão. Já a margem 
direita possui um complexo sistema ferroviário, com diversos ramais e pátios, distri-
buídos desde a região da Alemoa até o corredor de exportação situado na Ponta da 
Praia.
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Figura 9  

Fonte: Rumo.

 Principais estados e ferrovias que fazem conexão com o Porto de Santos:

Figura 10  

Fonte: Rumo.

 O sistema ferroviário do Porto atende a quase 30 Terminais, sendo aproximada-
mente 21 Terminais nos limites do Porto Organizado, e destes, seis estão instalados 
na margem esquerda - Guarujá. Alguns compartilham o mesmo ramal de atendimen-
to, mas com capacidades distintas, sendo que a menor limita o fluxo. 
 Composto por três concessionárias, dois Centros de Controle Operacional e 
22 Passagens de Nível somente dentro do Porto Organizado, interferências/conflitos 
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diretos com o modal rodoviário, além de uma interface complexa de administração e 
outros. São 100km de vias férreas, sendo 25km na margem esquerda, 231 aparelhos 
de mudança de via – AMV, 14 locomotivas e cerca de 60 funcionários trabalhando 
24hs por dia em escalas de turno.

Figura 11  

Fonte: Rumo.

6.1 As Ferrovias que Circulam no Complexo Santista

 Em 2011, a Diretoria de Logística de Cargas Gerais da Vale criou a empresa 
Valor da Logística Integrada – VLI, que incorporou a Ferrovia Centro Atlântica – FCA, 
adquirida pela Vale na privatização da RFFSA, além da Ferrovia Norte Sul – FNS pela 
Vale em 2007, e ainda terminais de transbordo de grãos e terminais portuários no 
Maranhão, São Paulo, Espírito Santos e Sergipe. Organizada em forma de holding, a 
VLI tem em sua composição: Vale, Mitsui, FI-FGTS e Brookfield.
 O corredor Centro – Sudeste da VLI, além dos terminais integradores para 
açúcar e grãos, engloba importantes regiões produtoras do país, como São Paulo, 
Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal, e também conta com o Terminal Integrador 
Portuário Luiz Antônio Mesquita – TIPLAM, situado na cidade de Cubatão, fora da 
área do porto organizado, e que recebe seu volume 100% através de ferrovia, e tem 
sua saída para exportação através do canal do porto de Santos.
 Os principais produtos transportados são: Açúcar, Soja, Milho, Fosfato, Enxofre 
e Fertilizantes. 
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 A VLI não tem malha própria na Baixada Santista e chega até Campinas, onde 
entra no corredor da Malha Paulista – Rumo, para atender seus clientes instalados no 
Porto de Santos. Além disso, o volume do TIPLAM é extra-Portofer e para as cargas 
chegarem até o Terminal, a VLI utiliza a infrtaestrutura da Rumo e depois da MRS, via 
direito de passagem.

Figura 12  

Fonte: VU.

6.2 MRS

 Criada em 1996, a Operadora Logística administra uma malha ferroviária de 
1.643km nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo – MRS. Quase 
20% do que o Brasil exporta e um terço de toda a carga transportada por vagões no 
país passam pelos trilhos da MRS. Sua malha ferroviária tem peso estratégico jus-
tamente por sua disposição geográfica com grandes regiões produtoras e grandes 
centros de consumo.
 A MRS possui cerca de 20% da frota ferroviária do país, com mais de 18.000 
vagões e quase 800 locomotivas.
 Os principais produtos exportados são: contêineres, siderúrgicos, cimento, 
bauxita, agrícolas, coque, carvão e minério de ferro.
 A Malha da MRS corta São Paulo e parte do ABC paulista, em compartilhamen-
to com a linha de transporte metropolitano da estatal paulista CPTM. Na descida da 
Serra, usa um sistema de cremalheira em direção aos acessos da margem direita e 
esquerda do Porto de Santos.
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Figura 13  

Fonte: MRS.

6.3 Rumo Logística

 Em 2015 nasce a concessionária Rumo, resultado da fusão entre Rumo Logís-
tica Operadora Multimodal S.A, braço de Logística do Grupo Cosan com a América 
Latina Logística – ALL, assinando com o Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica – CADE, um Acordo em Controle de Concentração – ACC, com objetivo de 
manter a isonomia na oferta, contratação e prestação de serviços de transportes 
ferroviários e outras atividades que foram objeto da operação de incorporação.
 Com uma malha de mais de 21.300km e ligação direta com o Porto de Santos, 
a concessionária é a principal companhia que atua no complexo santista. A Rumo 
detém as concessões da Malha Sul, Oeste e Paulista, e por meio desta última, ga-
rante o escoamento de cerca de 60% das cargas que chegam ao porto através do 
modal ferroviário, o que representa de 12 a 15 trens com cerca de 80 vagões/cada 
por dia (Rumolog)
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Figura 14  

Fonte: O Globo.

7. OS IMPACTOS E PROJETOS 

 Apesar do constante crescimento em volume de carga relacionado aos últimos 
anos, uma pesquisa elaborada pelo Instituto de Logística e Suplly Chain – ILOS, com 
cerca de 157 grandes empresas do país e divulgada em 2012, colocava o Porto de 
Santos com a segunda pior nota, perdendo apenas para o de Salvador – Bahia. 
Entre as principais reclamações estavam as exigências burocráticas, capacidade 
saturada, custo de transporte e acessos, sendo que apenas 10% dos granéis eram 
feitos através do modal ferroviário (Jornal O Estado de São Paulo - RENÉE PEREIRA, 
O Estado de São Paulo, 04 novembro 2012 | 02h09).
 Em 2010, a CODESP e a Secretaria Especial de Portos – SEP, apresentaram 
o Plano de Expansão e Estudo de Acessibilidade do Porto de Santos, com o obje-
tivo de direcionar o crescimento e demanda até 2024, considerando os possíveis 
projetos executáveis e projetos já consolidados, aliados a estudos de demanda da 
hinterlândia e abrangendo mercados de origem e destino.



vol. 17 | nº 14 | p. 73-122 | 2019

 113O Modal Ferroviário no Brasil e os Impactos no Porto de Santos 

Figura 15  

Fonte: Codesp.

 Entre os principais projetos estavam previstos a construção de um túnel sub-
terrâneo ligando as margens direita e esquerda do Porto, o projeto do Ferroanel que 
diminuiria a dependência rodoviária e o conflito ferroviário na linha de passageiros da 
CPTM na cidade de SP, aumentando a projeção de cargas para 40 milhões de tone-
ladas até 2040. Outros projetos como a duplicação dos trilhos no trecho Campinas-
-Santos (com recursos do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC, a reestrutu-
ração da malha PORTOFER no trecho da margem direita, gerando uma expectativa 
de igualar o percentual do modal rodoviário e ferroviário até 2024. (Wilson de Castro 
Hilsdorf;Mário de Souza Nogueira Neto / Porto de Santos: prospecção sobre as cau-
sas das dificuldades de acesso, pág. 220 – 230, 2016).

Figura 16 

Fonte: Codesp.
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 Um estudo de caso elaborado por Menegazzo, Luciano Ricardo e Fachinello, 
Arlei Luiz e publicado pela revista de Economia da Universidade Federal do Paraná 
em 2014, apontava a eficiência dos principais portos brasileiros, por meio dos es-
tudos de projeção e movimentação até 2025, utilizando todos os Planos Mestres 
divulgados pelos seus respectivos representantes, e demonstrava que o Porto de 
Santos necessitaria cumprir os programas e continuar o planejamento futuro de sua 
infraestrutura:

Gráfico 4 Unidades de Mais Eficiência em 2014 e 2015 

Fonte: Revista de Economia, v. 40, n 3 (ano 38), p. 173 - 197, set/dez. 2014. Editora UFPR.

 O resultado dos estudos indicou ainda um crescimento superior de 150% na 
movimentação total de cargas nos portos nacionais, sendo que as maiores taxas 
de crescimento estavam relacionadas à carga geral e granel líquido, apesar de, em 
termos absolutos, as mercadorias de granel sólido manter-se como a maior movi-
mentação.

Gráfico 5 Dados Projetados de Movimentação e Capacidade dos Complexos Portuários Analisados

Fonte: Revista de Economia, v. 40, n 3 (ano 38), p. 173 - 197, set/dez. 2014. Editora UFPR.
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 Em agosto de 2013, a diretoria da Codesp divulgou os projetos em andamento 
e futuros para melhorar a capacidade e eficiência do Porto de Santos, e entre os 
principais relacionados a este trabalho estavam: a) a passagem inferior do Valongo, 
chamado também de mergulhão e que eliminaria o conflito rodoviário e ferroviário 
nas passagens de nível na região do Armazém I; e b) o Ferroanel como já detalhado 
anteriormente.

Figura 17 

Fonte: Codesp.

Figura 18

Fonte: Codesp.
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 Além dos projetos acima e que ainda não foram viabilizados, destacamos a 
seguir uma série de outras melhorias necessárias para alavancar o modal ferroviário 
dentro da área do Porto de Santos, sendo que a grande maioria faz parte do plano 
de concessões e necessita da participação pública através de aporte financeiro e 
liberações:

7.1 Margem Direita

• Conflito rodoferroviário na região do Armazém 1/1A e estrutura deficiente 
do pátio do Valongo (falta de retropátio para estacionamento e espera para 
entrada na área do porto);

• Conflito manobras ferroviárias com pedestres no Paquetá;

• Conflito rodoferroviário na região do prédio da Diretoria de Operações Co-
desp – DIROP;

• Estrutura ferroviária deficiente e conflito com pedestres em Outeirinhos;

• Estrutura ferroviária deficiente no Corredor de Exportação – COREX, e confli-
to rodoferroviário na região próxima ao PORTÃO 18 – acesso ao porto;

• Estrutura ferroviária deficiente no Macuco, apoio ao COREX e necessidade 
de atendimento ao novo projeto de celulose.

7.1.1 Projetos de Curto Prazo na Margem Direita

• Passarela estação das barcas;

• Passarela DIROP;

• Terceira linha do Paquetá (1ª fase);

• Passarela do canal do mercado;

• Ampliação linha 7 – pátio da “Santa”;

• Passarela na região da “Santa”.

7.2 Margem Esquerda

• Estrutura ferroviária deficiente no pátio de Conceiçãozinha;

• Estrutura ferroviária deficiente na “Pera ferroviária” do Terminal de Grãos do 
Guarujá – TGG;

• Estrutura ferroviária deficiente da “Pera ferroviária” do Terminal Exportador 
do Guarujá – TEG / Terminal Exportador de Açúcar do Guarujá – TEAG;
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• Necessidade de compatibilização com projeto futuro de arrendamento por-
tuário no bairro de Conceiçãozinha;

• Estrutura ferroviária deficiente no Terminal da CUTRALE;

• Ausência de retropátio para apoio à operação da Margem Esquerda.

7.2.1 Projetos de Curto Prazo na Margem Esquerda

• Passarela na região do bairro de Conceiçãozinha.

7.3 Opinião de Especialistas e Profissionais

 O Gerente-Executivo da área de Projetos e Relações Corporativas da Rumo, 
Rafael Agostinho Langoni, afirma que são muitos os gargalos e, para resolvê-los, a 
Rumo conta com vários projetos ferroviários em parcerias com outras operadoras. 
 Somente na área do Porto Organizado há 22 passagens de nível. Se somarmos 
a área da MRS em Cubatão, esse número passa de 35. Não é um quadro comum se 
você o compara com outros portos brasileiros.

 “Em função desse adensamento urbano muito próximo ao Porto, o conflito 

é enorme”. 

Rafael Agostinho Langoni – Rumo

 Mesmo com todas as adversidades, o desafio é aumentar a participação do 
modal ferroviário no transporte de cargas em direção ao Porto. Em 2000, menos de 1 
milhão de toneladas de mercadorias utilizavam os trilhos de acesso ao cais santista, 
em 2016, esse volume aumentou para 30 milhões de toneladas e a expectativa é am-
pliar este número para 57 milhões até 2025, sendo necessário para isso entre outras 
coisas reduzir o tempo de permanência dos vagões no cais (A tribuna).

“Se a gente teve um crescimento grande de 2000 a 2015, quando a gente 

faz uma conta de crescimento ao ano, o ritmo foi de 1,5 milhão de toneladas. 

A questão é que, nos próximos dez anos, você vai precisar crescer quase o 

dobro, 2,5 milhões de toneladas ao ano. Aí, fica claro que precisa investir no 

Porto e fora, além de melhorar a gestão.”

Rafael Agostinho Langoni - Rumo 

 Para chegar neste acréscimo de volume, a Rumo projetou uma série de in-
vestimentos, que somam quase R$800 milhões entre o ano de 2015 a 2022, como 
padronização das frotas de vagões, modernização de locomotivas e remodelação 
das vias, assim como ampliação e construção de pátios para manobras.
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 Em relação à Gestão, desde 2015, as empresas ferroviárias que atuam no Porto 
decidiram estudar o tema de maneira integrada, criando o Plano Diretor da Baixa-
da Santista. As ações foram divididas em três grupos, sendo o primeiro focado na 
melhoria da capacidade de transporte, o segundo especificamente em melhorias 
operacionais e o terceiro voltado para processos, e foram padronizados cerca de 
200 procedimentos no serviço de transporte, evitando divergências de critérios entre 
os maquinistas (A tribuna).

“A gente não tem, no Porto de Santos, um retropátio para acumular trens e 

criar um local de espera para períodos em que não há operação, quando 

chove ou há manutenção. São, pelo menos, três meses do ano de chuva e 

isso causa um descompasso na esteira ferroviária e na cadeia logística muito 

grande. A ideia é ter esse retropátio na entrada do Porto, na região do Valon-

go, na interface com a MRS.”

Rafael Agostinho Langoni – Rumo

 O projeto do retropátio é complexo, porque exige o envolvimento de várias en-
tidades. A Rumo e a Codesp demandam um retropátio, mas a Autoridade Portuária 
tem outra demanda, que é a extensão da Avenida Perimetral, além de um pátio para 
caminhões. 

“E a Prefeitura tem a necessidade de canalizar e fazer uma espécie de pis-

cinão dentro do projeto Santos Novos Tempos, de macrodrenagem urbana. 

Todo mundo precisa de uma certa área nesse polígono que é da MRS. O que 

está por trás disso é pegar as áreas que cada um vai precisar nesse terreno 

da União. E que a MRS seja compensada com a mesma proporção de área.”

Rafael Agostinho Langoni - Rumo

 Os principais gargalos do modal ferroviário têm ligação direta com o confli-
to entre veículos, vagões e pedestres, sendo necessária uma série de projetos de 
infraestrutura, com alguns em fase mais adiantada e outros que ainda aguardam 
aprovação de estudos conceituais (A tribuna).
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Figura 19

Fonte: Jornal A Tribuna.

 Em entrevista realizada com o Gerente de Relações Corporativas da Portofer 
Transporte Ferroviário Ltda, Edson de Oliveira, para que o modal ferroviário possa 
atingir melhores resultados na matriz de transporte do Porto de Santos, se faz ne-
cessário o engajamento e compromisso de todos os entes envolvidos nos projetos, 
pois, além de recursos financeiros provenientes das ferrovias que utilizam a malha 
ferroviária do Porto, a Codesp, as prefeituras e os governos federal e estadual preci-
sam contribuir com recursos adicionais e outras liberações necessárias para que os 
projetos possam sair do papel. 

“Muitas melhorias foram feitas ao longo dos últimos anos e muitos projetos 

importantes ainda precisam de continuidade para permitir o crescimento do 

modal ferroviário.”

Edson de Oliveira – Gerente Relações Corporativas - Portofer 

 Para o Gerente de Relações Institucionais e outros da MRS, Claudenildo Santos 
Chaves, o principal passo a ser dado em relação aos novos projetos, são as anteci-
pações das renovações das concessões, o que daria uma garantia maior de retorno 
ao longo prazo para os altos investimentos a serem feitos pelas ferrovias e uma 
visão melhor em relação às ações que competem ao governo e que estariam dentro 
destes acordos, como o valor referente ao recebimento de outorgas, ou pelo aporte 
direto nestes projetos.
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 VLI e Codesp foram procuradas para contribuir com informações e opiniões 
acerca do tema, mas até a entrega deste trabalho, não haviam retornado com suas 
considerações.
 O Gerente do Terminal Açucareiro Copersucar, Leandro Mazzioli Camporez, in-
formou que foram feitos investimentos em equipamentos e moegas ferroviárias no 
terminal, porém a capacidade instalada não pode ser plenamente ocupada pelos 
vagões. A companhia tem interesse em aumentar o share ferroviário na matriz logís-
tica, uma vez que é bem mais eficiente e mais barato, mas por questões comerciais 
e restrições de acesso à região de descarga, o modal rodoviário ainda tem um per-
centual 20% acima do ferroviário.

 “Atualmente temos capacidade instalada para descarga de até 360 vagões 

por dia, mas devido aos problemas relacionados aos acessos e retiradas de 

vagões vazios, nossa capacidade real cai para menos da metade, descarre-

gando uma média de 160 vagões por dia nos meses de maiores volumes da 

safra.”

Leandro Mazzioli Camporez – Gerente de Operações

CONCLUSÃO 

 Conforme descrito ao longo do trabalho, a história ferroviária no Brasil se con-
funde com a história atual, em que os interesses particulares sobrepõem os inte-
resses públicos, causando ao longo dos anos uma ineficiência em nosso processo 
logístico e consequentemente onerando nossos anseios em relação à nossa capa-
cidade produtiva. Aos poucos, uma nova tentativa para reduzir os custos logísticos 
e gargalos operacionais vem sendo implantada, e apesar de ainda haver falhas em 
alguns processos, os resultados estão sendo positivos e com perspectiva de novas 
reduções e crescimento dos volumes.
 Ainda há uma concentração de recursos e produção voltados principalmente 
para a região Sul e Sudeste. Como característica do território nacional, e a forte as-
cendência para as commodities agrícolas na balança comercial, o modal ferroviário 
voltou a ganhar espaço, principalmente após as últimas concessões, mas, ainda 
muito abaixo da necessidade crescente das últimas décadas e impactado principal-
mente pela falta de planejamento e ou priorização de outros modais.
 As estradas rodoviárias já não suportam o trânsito contínuo de caminhões e 
engana-se que a priorização do modal rodoviário, em anos anteriores, trouxe consi-
go os investimentos necessários para consolidar esta matriz com eficiência. A falta 
de investimentos no modal tido como principal também não aconteceram e com 
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isso, voltou-se a enxergar a ferrovia como um plano estratégico e viável diante da 
atual situação.
 Como o Agronegócio tem se tornado, ao longo dos anos, uma referência na-
cional e um dos principais segmentos da balança comercial brasileira, o crescimento 
da população mundial indica a necessidade por bens de consumo cada vez maior, 
e o Brasil com sua produção no campo batendo recordes anuais nas colheitas das 
principais commodities agrícolas, e a crescente busca tecnológica no plantio, assim 
como a preocupação constante com a concorrência de outros países, fizeram com 
que o modal ferroviário fosse uma forma real de reduzir os custos logísticos e tornar 
os preços nacionais competitivos no mercado global.
 Apesar do entendimento e da necessidade cada vez mais realista em relação à 
redução de custos logísticos e o cuidado com o meio ambiente, ainda há o histórico 
de ações desordenadas e falta de planejamento de décadas anteriores que fazem 
por exemplo com que um dos maiores portos do mundo, o de Santos, ainda sofra 
com gargalos e priorização de outros modais mais onerosos em detrimento de sua 
eficiência produtiva.
 É comprovado através dos números que o modal ferroviário tem crescido e 
buscado espaço na matriz de transporte nacional, mas ainda há uma falta de en-
trosamento e ou entendimento entre os poderes públicos e privados na efetivação 
dos planos de ação. Muitos projetos válidos e acordados entre as partes sequer saí-
ram do papel e ainda dependem de autorizações e/ou licenças para sua viabilidade. 
Considerando que obras de infraestrutura, de acessos e aumento da capacidade 
produtiva requerem um tempo maior para serem consolidadas devido às interferên-
cias, o Brasil e o Porto de Santos continuarão a perder em relação ao que poderiam 
estar produzindo e ainda mais, sem a eficiência necessária, correndo riscos de seus 
clientes descontinuarem seus negócios.
 Em se tratando de concessões e projetos, é imprescindível que estas possam 
ser fiscalizadas e que as empresas detentoras mantenham seus acordos de forma 
a honrar seus compromissos. Na outra parte, se faz necessário utilizar os recursos 
destas concessões em prol da real necessidade à qual deveriam ser destinados os 
recursos e assim fazer com que suas parcerias sejam efetivas e tragam retorno não 
somente ao setor privado, mas também ao público de forma geral, pois o ganho em 
uma melhor distribuição da matriz de transporte e a redução do custo logístico é 
sinônimo de crescimento do PIB e consequentemente da Renda Per Capita.
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1.  DESCRIÇÃO DA EMPRESA  
 

 1.Tudo começou com um amor em comum entre uma médica veterinária e 
uma chef de cozinha, apaixonadas por animais e preocupadas com o bem-
-estar dos seus próprios cães. Inspiradas no prazer de comer e cozinhar, e na 
importância da alimentação adequada para a qualidade de vida nasceu a Chef 
Di Animale®, com a missão de produzir os melhores e mais saudáveis petiscos 
naturais para cães e gatos. Uma das poucas empresas do ramo que possui 
registro como fabricante de alimentos para animais de estimação no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento conforme Decreto 6.296/07. Nome 
empresarial/Razão Social: Chef Di Animale Indústria e Comércio de Alimentos 
Ltda. – ME. 
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Imagem 1 Comprovante de Inscrição no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA    

Fonte: Site do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

2. Microempresa emergente em fase de crescimento e expansão, estabelecida 
em 08 de outubro de 2013. Conta com quatro funcionários fixos, além das 
duas sócias proprietárias. Contrata serviços terceirizados para atender às 
áreas contábeis, de logística/entregas, de marketing e de limpeza/serviços 
gerais, dentre outras.

3. Os produtos da Chef Di Animale® são divididos entre os seguintes segmen-
tos no mercado nacional, e para o mercado externo pretende exportar todos 
os listados abaixo com exceção da linha de refrigerados (bolos, muffins e 
cupcakes):

Tabela 1 Linha de Produtos    
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Fonte: Site da Empresa – Tabela de Elaboração Própria. 

4. De acordo com o artigo da revista “Economica y Negocios”, do Chile, publi-
cada em julho de 2014, o mercado de produtos para animais de estimação 
movimenta quase USD 600 milhões ao ano, com tendência de crescimento 
para USD 650 milhões ao longo dos próximos anos, principalmente como 
resultado de mudança na cultura de casais que demoram mais tempo para 
ter filhos e acabam investindo uma maior receita em seus gatos e cachorros. 
Outra pesquisa da Nestlé – Purina™ apontou que, do total de investimentos 
dos donos com seus animais no mercado chileno, cerca de 75% correspon-
dem a gastos com alimentação de gatos e cachorros. Vide imagem 02 a 
seguir:

Imagem 2 Gastos com Alimentação de Animais de Estimação:    

Fonte: Nestlé-Purina™. 
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 Na mesma pequisa também foi disponibilizado o tipo de alimento para animais 
mais vendido no Chile, nosso mercado-alvo de snacks e outros, que correspondiam, 
em 2015, a 4% do volume total de vendas, ou aproximandamente USD 24 milhões de 
gastos anuais. Vide Gráfico 01 abaixo:

Gráfico 1 Participação dos Tipos de Alimentos nas Vendas    

Fonte: Nestlé-Purina™. 

 A empresa Chef Di Animale® conta com um diferencial competitivo, todos seus 
produtos são produzidos com matéria-prima de primeira, natural ou orgânica, e bus-
ca atender ao mercado com opções saudáveis. Algo que, de acordo com a Bloom-
berg, vem se tornando um segmento específico, não apenas no Chile.

5. O Gráfico 02 abaixo ilustra como está a divisão de mercado no Chile:

Gráfico 2 Market Share dos Produtos de Alimentos para Animais    

Fonte: Nestlé-Purina™. 
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 Conforme demonstrado, quatro grandes transnacionais, Nestlé, MasterFoo-
ds™, Nutripro™ e Champion™, detêm 69% do mercado, porém há quase um ter-
ço deste nicho disponível para outras empresas, muitas delas pequenas. O jornal 
Estratégia mencionou que existem mais de 100 marcas de produtos voltados para 
alimentação de animais no Chile.

6. A Chef Di Animale®, quanto à sua atuação no mercado nacional, não tra-
balha com distribuidores, apenas representantes comerciais, e todos os 
pedidos são enviados para os clientes direto da fábrica. Os principais for-
necedores são: empresas de transporte/logística (motoboys); empresas do 
ramo alimentício (ingredientes human-grade), como: verdureiros, açougues, 
distribuidoras, dentre outros; farmácias de manipulação veterinária (suple-
mentos); empresas de embalagens: gráficas, lojas especializadas. São uti-
lizadas, como técnicas de produção, as mesmas técnicas da gastronomia 
humana, com produtos do estilo home made. Para atender ao volume de 
exportação previsto, possui planos de ampliar exponencialmente a capaci-
dade de produção, baseando-se em uma tecnologia de alimentos que per-
mita uma produção em grande escala mesmo sem a adição de aditivos e 
conservantes artificiais (fase de teste). Para isso, haveria a necessidade de 
possuir um investidor, visto que os recursos próprios, a princípio, não são 
suficientes. Todavia vale ressaltar que há investimentos constantes na área 
de produção dos petiscos animais, sempre visando manter a qualidade e os 
moldes artesanais dos produtos.

7. Atualmente a Chef Di Animale®, sendo uma microempresa, possui no to-
tal quatro funcionários fixos, além das duas sócias-proprietárias. Segundo 
informações fornecidas pela empresa, além desses, conta também com 
prestadores de serviços terceirizados no ramo da contabilidade, limpeza, 
transportes (motoboys) e marketing e publicidade (desenvolvimento, arte e 
confecção de material publicitário para divulgação da marca que incluem 
produtos como folders, panfletos, imãs de geladeira, calendários, entre ou-
tros.  A limpeza da empresa/ estabelecimento também é realizada por pro-
fissional (de serviços gerais) terceirizado. Os requisitos para recrutamento, 
visando os valores e a missão da Chef Di Animale® são: pessoa atenciosa, 
que sinta muito amor pelos animais (item imprescindível), que tenha respon-
sabilidade social (principalmente com os animais e com as atividades que 
se propõe executar) e habilidades para a manipulação de alimentos. A remu-
neração paga aos funcionários próprios da Chef Di Animale® gira em torno 
de R$1.500,00 a R$3.000,00 (visando manter os cargos e salários de acordo 
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com a média de mercado) e os benefícios concedidos aos profissionais são 
vale-alimentação e plano de saúde.

8. Desde a sua fundação em 2013 até o momento, a Chef Di Animale® trabalha 
e visa manter um relacionamento com os clientes totalmente personalizado 
e de qualidade, de acordo com as necessidades de cada cliente e do seu 
animal de estimação. Possui um trabalho voltado à responsabilidade social, 
no qual parte das vendas dos produtos comercializados nacionalmente é 
revertida para ajudar na alimentação de animais carentes, incentivo a feiras 
e eventos de adoção e outros programas relacionados (ONGs de apoio à 
proteção animal, dentre outros). Devido a esse trabalho já desenvolvido aqui 
no Brasil, o objetivo é que essas ações sejam ampliadas com a expansão 
dos negócios no mercado chileno. O público-alvo com o qual trabalha são 
os tutores e donos (pais e mães) de animais de estimação, que buscam uma 
alternativa saudável para a alimentação de seus “filhos” (animais de estima-
ção) e que se preocupam e cuidam da saúde do animal como verdadeiro 
membro de suas famílias.

2. DECLARAÇÃO DA VISÃO E MISSÃO

2.1 Missão da Empresa

 A Chef Di Animale® nasceu com a missão de fornecer petiscos diferenciados 
para animais especiais.

2.2 Missão do Projeto

 Internacionalizar a marca Chef Di Animale® entregando produtos de qualidade 
aos clientes.

2.3 Visão da Empresa

 Consolidação da marca e reconhecimento como pioneira em fornecimento de 
produtos saudáveis para pets.



vol. 17 | nº 14 | p. 123-166 | 2019

 135Projeto de Exportação para o Chile de Alimentos Saudáveis para Animais de Estimação 

3. RESUMO DE DESEMPENHO

Tabela 2 Desempenho nos Últimos Três Anos    

Fonte: Sócia. Elaboração Própria. 

 Conforme informações recebidas da Sra. Bettina, sócia-proprietária de Chef Di 
Animale®, e cartão CNPJ mencionado neste trabalho, a empresa foi fundada em 08 
de outubro de 2013, porém iniciou o faturamento em dezembro de 2014, após apro-
vação no registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Em 
outubro de 2015, o MAPA regularizou o Sistema Eletrônico Integrado de Produtos e 
Estabelecimentos Agropecuários – Sipeagro, que reduziu este prazo para cadastro 
para apenas um mês, por meio da instrução normativa número 34 do mesmo ano.
 Tomando como base o volume de vendas do mês de dezembro de 2014, para 
calcular um potencial resultado ao longo do ano inteiro teríamos 2004 unidades ven-
didas no período. Isto evidencia o enorme potencial da empresa, com crescimento 
anual de 230% no volume de vendas entre os anos de 2014 e 2015, e de 214% entre 
2015 e 2016.
 Ainda considerando o potencial volume de vendas em 2014, novamente, ficou 
comprovado o grande crescimento nas receitas obtido no período analisado. 
 O lucro unitário passou de R$ 2,40 em 2014 para R$ 2,67 em 2015 e de R$ 3,64 
em 2016, com crescimento de 51,67%.

4. ANÁLISE MICROAMBIENTE

 Quanto aos nossos principais concorrentes no mercado local, destacam-se 
duas empresas: 

- a Nutrición Balanceada (Echeverría y CIA Sociedad Comercial), que é uma 
empresa chilena com 15 anos de especialização na formulação e fabricação 
de alimentos para mascotes;

- a Cannes, única empresa chilena do ramo que tem seus produtos certifica-
dos pela Faculdade de Ciências Veterinárias e Pecuárias da Universidade 
do Chile. 
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4.1 Avaliação da Intensidade de Rivalidade dos Concorrentes Atuais

Tabela 3 Avaliação da Intensidade de Rivalidade dos Concorrentes Atuais   

Fonte: Elaboração Própria. 

4.2 Avaliação do Poder de Barganha dos Compradores

 A princípio, estimamos que nos três anos iniciais, as vendas para o Chile re-
presentem aproximadamente 10% do nosso faturamento total. Com base no com-
portamento de nossos consumidores brasileiros e em pesquisas sobre o mercado 
chileno, é possível verificar que quando o dono de um pet se preocupa com alimen-
tação saudável de seu animal de estimação, ele não muda seus hábitos de compra, 
tornando-se cliente fiel mesmo que não haja custos de mudança. O nicho de merca-
do que nosso produto atinge não é orientado para custo; pesquisas mostram que a 
cada ano o gasto com o mercado de pets vem crescendo, bem como com produtos 
saudáveis – que apresentam um custo maior em comparação aos industrializados.
 Quanto à integração para trás, não é uma preocupação, pois não é comum 
neste mercado. 
 Os nossos concorrentes, que atualmente têm grande fatia do mercado de ani-
mais de estimação, sofrem com o mesmo cenário. A única diferença é que, por terem 
matriz/subsidiárias no Chile, as vendas no país devem representar uma fatia maior no 
faturamento deles.

4.3 Avaliação do Poder de Barganha dos Fornecedores

 Os produtos fabricados pela Chef Di Animale® são saudáveis e as receitas 
contêm itens de mercado e, apesar de o volume de participação nas vendas não ser 
tão expressivo até o momento, há fornecedores em abundância e as compras não 
são concentradas em um único fornecedor. Mesmo para os concorrentes, há muitos 
fornecedores para a matéria-prima. Ou seja, de modo geral, o poder de barganha de 
fornecedores é ínfimo, pois seria fácil realizar uma troca, sem custos de mudança. A 



vol. 17 | nº 14 | p. 123-166 | 2019

 137Projeto de Exportação para o Chile de Alimentos Saudáveis para Animais de Estimação 

exceção é a carne de rã, que além de ser matéria-prima de um petisco exclusivo da 
Chef Di Animale®, é vendida por somente um fornecedor no Brasil.
 Além disso, não é comum neste mercado um fornecedor comprar um produtor 
de produtos alimentícios animais, o que faz com o que risco de integração para fren-
te seja baixo.

4.4 Avaliação de Entrantes Potenciais

Tabela 4 Avaliação de Entrantes Potenciais   

Fonte: Elaboração Própria. 

4.5 Avaliação dos Produtos Substitutos

 Considerando-se que, cada vez mais,  os animais de estimação fazem parte da 
família e a sua saúde e bem-estar são motivos de preocupação crescente para seus 
familiares, incluindo a alimentação, os únicos produtos substitutos para os petiscos 
saudáveis que ofertamos são as frutas e os legumes, mas estes não suprem a carga 
nutritiva da mesma maneira.

5. ANÁLISE MACROAMBIENTE

5.1 Características País-Alvo

 O Chile está localizado na América do Sul, banhado pelo Oceano Pacífico, e 
devido às particularidades ao seu formato, o clima é bastante diferenciado.
 A condição social do Chile é superior em relação aos outros países da América 
do Sul, ainda que distante de pertencer ao primeiro mundo, pelos seus problemas 
sociais e econômicos, como desemprego, desigualdade e pobreza.
 O Chile apreasenta uma condição favorável para o cultivo de uva e azeitonas, 
matérias-primas utilizadas na produção de vinhos e azeites, além de possuir uma 
reserva mundial de 38% do cobre.
 A produção de alimentos, têxtil e processamento de minérios está vinculada ao 
setor industrial chileno.
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 O crescimento demográfico tem diminuído ao longo dos últimos anos, 85% da 
população vive nas áreas urbanas, e o país é considerado uma sociedade multiétni-
ca (ascendência europeia).
 O Chile é um participante ativo em relações internacionais e das agências da 
ONU, um membro do MERCOSUL, Unasul e Apec, e possui grande importância nas 
questões econômicas internacionais e de livre-comércio, sendo assim, o governo 
chileno tem uma boa relação com a maioria dos países.
 A economia é dinâmica e orientada para o mercado, no qual obtém um elevado 
nível de comércio exterior. Entre 1991 a 1997, o crescimento foi de 8% do PIB, houve 
uma queda e nos últimos anos, esse índice foi de 5% a 7% e foi considerado o maior 
PIB nominal per capita dos países da América Latina, contudo o país equilibrou a 
política econômica contribuindo para um crescimento estável e reduzindo a pobreza, 
empenhando-se para o livre-comércio e beneficiando os investimentos estrangeiros. 
O Chile assinou acordos de livre-comércio com os Estados Unidos, União Euro-
peia, Coreia, Nova Zelândia, Singapura, Brunei, China, Japão, Venezuela, Colômbia, 
Equador e participa do MERCOSUL (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai), além de 
desenvolver negociações com Austrália, Malásia e Tailândia. A meta da inflação no 
Chile está entre 2% e 4%, e o peso chileno valorizou frente ao dólar nos últimos anos, 
assim diminuindo a inflação.
 O total de investimento estrangeiro direto (IED) vai para os setores de: eletrici-
dade, gás, água e mineração e também para as fusões e aquisições de empresas.
Um conselho de inovação e concorrência identifica novos setores e indústrias atra-
vés do governo chileno com o intuito de novas reformas fiscais para incentivar os 
investimentos nacionais e estrangeiros em pesquisas e desenvolvimento.
 Além da estabilidade econômica e política no Chile, o governo também incen-
tiva o país como plataforma de investimento para que estrangeiros possuam acesso 
ao mercado de câmbio oficial para repatriar seus lucros e capitais.

Tabela 5 Informações Econômicas   

Fonte: IBGE - Elaboração Própria. 
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Dados socioeconômicos:

ÁREA: 756.626 km²
CAPITAL: Santiago do Chile
POPULAÇÃO: 17,9 milhões de habitantes (estimativa 2016)
MOEDA: peso chileno
NOME OFICIAL: República do Chile (República de Chile) 
NACIONALIDADE: chilena
DATA NACIONAL: 18 de setembro (Dia da Independência do Chile).  
GOVERNO: República Presidencialista
PRESIDENTE DA REPÚBLICA: Michelle Bachelet (desde março de 2014)
DIVISÃO ADMINISTRATIVA: 14 regiões e uma área metropolitana

5.2 Mercado-Alvo

 Os animais de estimação estão cada vez mais íntimos das famílias, com isso 
as empresas estão buscando investir neste segmento, que se tornou uma alternativa 
lucrativa.
 Os gastos com as necessidades dos pets, como: cuidados veterinários, ali-
mentação, brinquedos, entre outros, devem chegar a R$300 mil por ano.
 Espera-se que ao longo dos próximos anos, este mercado no Chile tenha um 
volume de negócios de US $ 650 milhões anuais, conforme David Mackinson, ana-
lista de pesquisa da EuromonitorInternational, em que há fatores econômicos com 
baixa taxa de desemprego e os chilenos se sentem mais confiantes e optam por 
gastar neste segmento. 
 No Chile, há uma mudança de marcas menos caras para as marcas de pre-
ço médio e melhor qualidade em relação aos alimentos secos como biscoitos por 
exemplo, que é o que mais se vende no país, porém os enlatados foram os que 
cresceram no ano de 2013.
 A mudança do comportamento da população chilena faz com que os consumi-
dores passem a dar atenção a acessórios e roupas para os animais de estimação, 
como: shampoo, brinquedos, camas. A inovação e tecnologia também impactaram 
este segmento, diferenciando os serviços veterinários, como: psicologia canina, 
dermatologia, medicina alternativa, como acupuntura ou florais de Bach, tabletes 
e smartphones com jogos destinados a animais como gatos, assim como alarmes 
para aplicações de alimentação.
 Uma loja especializada no Chile, chamada Amigales, relata que as vendas 
aumentaram mais de 200% em 2014, apesar de ser uma comunidade online. Os 
proprietários também estão se preocupando com entretenimento e prevenção de 
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problemas de comportamento e não apenas com vendas de alimentos. A Amigales 
diversificou sua linha de produtos com um colar que permite ao animal ter uma visão 
clara de comer e beber água, e um cinto se segurança para levar os cães dentro do 
carro.
 Loops é outra loja que fornece roupas para cães e acessórios no varejo, está 
no mercado há pouco tempo, mas tem a sua distribuição no Walmart, por exemplo. 
 No Chile, há um animal de estimação para cada três habitantes, 60% adotam 
como animal de estimação os cachorros, enquanto 30% preferem os gatos. Estima-
-se que existem 3,3 milhões de cães no Chile, 1,8 milhões de gatos e 0,2 milhões de 
outros animais de estimação.

• Segmentos: ração, brinquedos, roupas, produtos de higiene

• O mercado de alimentos para animais de estimação no Chile cresceu 20% 
nos últimos 6 (seis) anos.

• Em 2009, as vendas eram de US$ 385,7 milhões e em 2014 eram de US$ 
582,2 milhões.

• Transnacional privado e nacional privado.

• NCM  2309.10.00. Acordos Mercosul (Alíquota 0% e IVA 19%)

• Tendência em fusões e aquisições.

5.3  Matriz SWOT

Quadro 1 Matriz SWOT   

Fonte: Elaboração Própria.
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5.4 Tendências Setoriais

 O mercado pet tem crescido muito nos últimos anos no Chile, e com isso, as 
oportunidades de negócios no setor também se tornam mais atrativas, tanto para 
os produtores locais, quanto para exportadores. No ramo de Pet Food, é necessário 
que o item seja cadastrado em uma lista oficial de itens autorizados pelo Servicio 
Agrícola y Ganadero - SAG, que é o órgão oficial do Chile responsável por apoiar o 
desenvolvimento da agricultura e pecuária, sendo assim, todos os produtores locais 
e exportadores precisam desta autorização antes de iniciar as vendas.  Além da 
aprovação do item, haverá também a análise e aprovação do estabelecimento do 
fabricante, para se certificar da qualidade da produção do produto. Mesmo com este 
controle, na legislação chilena, não há impactos que prejudiquem a operação, por se 
tratar de um país sem burocratização e com análises que são rápidas.
 No Chile, não há tantos problemas com greves e sindicatos que possam afetar 
a logística dos processos como no Brasil, porém, há fatores naturais que podem afe-
tar as operações, tais como: se ocorrer a erupção de vulcão, terremotos e tsunamis e 
também as nevascas que ocorrem na Cordilheira dos Andes que afetam o transporte 
no local. Infelizmente são fatores que podem atrapalhar as operações, gerando atra-
sos no canal de distribuição.
 O Chile é um país que tem bastante participação no comércio exterior e possui 
muitos acordos comerciais, com diversos países, para estimular as importações e 
exportações, e promover novos negócios para o país.  Não há o protecionismo aos 
produtos locais por ser uma economia aberta e que estimula o comercio internacio-
nal, sendo assim, não é um ponto que afeta as operações das empresas entrantes 
no país.
 Há algumas ações sociais no Chile para tratar de animais abandonados nas 
ruas, e conscientizar a população da importância de cuidar bem dos animais de 
estimação. Essas ações podem beneficiar nossas vendas, porque oferecemos um 
produto artesanal e saudável. Além disso, vamos implantar uma ação social com as 
vendas para ajudar animais abandonados, ou seja, a cada venda realizada, uma par-
te do valor recebido será destinado para estas ações sociais. Como existem muitos 
animais abandonados nas ruas e constituem um problema presente no dia a dia da 
população, será muito atrativo poder comprar um produto saudável e ainda ajudar 
esta causa.
 Um ponto que pode ser um grande diferencial para o sucesso nas vendas são 
as parcerias estratégias, pois para entrar no país e ganhar mercado, será necessário 
o apoio de parceiros no destino. Para iniciar as operações, focaremos na venda para 
um distribuidor que já tem o conhecimento do negócio e poderá ajudar na divulga-
ção e consolidação da marca no mercado local.
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 O mercado de alimentos para animais no Chile cresceu em torno de 20 % nos 
últimos anos. Em 2014 e 2015 o Chile importou mais de 140 milhões de dólares em 
alimentos para animais, e este item ficou entre os 25 produtos mais importados no 
país.  As vendas do mercado pet em 2009 ficaram em torno de USD 385,7 milhões, 
e em 2014, em torno de USD 582,2 milhões, ou seja, houve um aumento expressivo, 
que continua até os dias atuais. O PIB do Chile vem crescendo a passos largos nos 
últimos anos, e a tendência é que a economia continue crescendo, e consequente-
mente, o mercado pet continuará sendo muito promissor nos próximos anos, sendo 
assim, haverá um cenário econômico muito bom para os negócios no país.
 Não há incidência do Imposto de Importação na operação, é aplicado somente 
o IVA no valor de 19%. Além disso, com o acordo MERCOSUL, não há a cobrança de 
marinha mercante para os embarques marítimos (NCM utilizada 2309.10.00).
 Com a mudança de estilo de vida da população em relação a casar e ter filho 
mais tarde, o mercado pet tem crescido muito e está cada vez mais promissor. Hoje 
em dia, as pessoas estão morando sozinhas e preferindo ter um animal de estimação 
como companhia, e até mesmo as famílias acabam tendo um animal de estimação 
em casa. Um estudo feito mostra que 65.3% dos chilenos têm um animal de estima-
ção, e 54.8% declararam ter um cachorro em casa.  As pessoas estão tratando os 
animais de estimação como membro da família, ou seja, a prioridade é comprar pro-
dutos saudáveis e cuidar da saúde do seu animal. Com este novo cenário, o mercado 
de produtos Pet Premium foi um dos mercados com maior crescimento no mundo, em 
média de 15% a 20% ao ano, nos últimos cinco anos. Este ponto é muito importante 
para as nossas vendas, pois iremos atingir este nicho de pessoas que estão preocu-
padas com o bem-estar do animal, visto que este mercado está em crescimento.
 O produto desenvolvido, por ser artesanal e natural, não é vulnerável à nova 
tecnologia, maquinaria e novos equipamentos, e também não há o problema de pro-
dutos substitutos, pois é um produto diferenciado e atinge um determinado nicho da 
população. Não acreditamos que novas tecnologias impactam as outras empresas, 
uma vez que a produção dos alimentos não demanda alto grau tecnológico.
 Os produtos vendidos localmente são industrializados, ou seja, o consumidor 
local tem acesso a grandes variedades de produtos, porém, sem muita qualidade 
por não serem produtos naturais e saudáveis. Este problema é um ponto positivo 
para o nosso negócio, porque podemos disponibilizar no mercado um produto de 
altíssima qualidade e diferenciado.
 Podem surgir novos entrantes no mercado escolhido por se tratar de um mer-
cado promissor e sem muitas barreiras de entrada, e a forma mais comum é via 
investimento Direto. Com esta facilidade de novos entrantes, as empresas já atuan-
tes no mercado devem estabelecer estratégias para não perder Market Share e não 
serem prejudicadas com esses cenários. 
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 Podem ocorrer fusões e aquisições no setor, porém, não acontecem com tanta 
frequência neste mercado. Normalmente empresas gigantes acabam comprando em-
presas menores, que estão começando a ganhar mercado, para continuar sendo líderes 
e não correrem risco de perder vendas para a concorrência. Nestes casos, as empresas 
atuantes devem desenvolver estratégias para lidar com essas monopolizações, ou seja, 
devem se diferenciar para conquistar outro público-alvo e garantir o seu espaço.

5.5 Análise de Cenários

Tabela 6 Cenário para os Próximos Cinco Anos   

Fonte: Elaboração Própria.

5.6 Matriz BCG

 A matriz BCG possui esse nome porque a empresa líder em consultoria de 
gestão em administração, a Boston Consulting Group, desenvolveu, conforme co-
mentado por Appio e Vieira (2006), uma matriz de crescimento / participação de 
mercado para explicar as unidades estratégicas de negócios, ferramenta utilizada 
para analisar o portfólio de negócios das empresas. Resumidamente, a matriz BCG 
é, portanto, uma ferramenta que auxilia empreendedores e empresários a melhorar a 
sua oferta de produtos (e serviços) existentes, priorizando os que geram ou podem 
vir a gerar mais lucro e os que exigem (ou exigirão) menor esforço ou investimentos 
nas vendas e ações de marketing. A matriz é formada por quatro quadrantes que 
auxiliam na análise de mercado, bem como na tomada de ações e estratégias de um 
empreendedor /empresa. Esses quadrantes podem ser entendidos, como seguem:
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• Estrelas: Produtos com boa margem de contribuição, mas que ainda exigem 
grandes investimentos. O objetivo de uma estrela é que, após um prazo 
determinado pelo empreendedor / empresa, essa estrela se torne uma vaca-
-leiteira, se tornando a líder de mercado;

• Vacas-Leiteiras: Produtos com alta margem de contribuição (lucro) e que 
vendem bem (estão bem consolidados no mercado), exigindo baixos inves-
timentos. O objetivo é manter essa posição de vaca-leiteira, cuidando para 
que a demanda pelos produtos e serviços existentes, bem como pelos no-
vos produtos desenvolvidos, se mantenha crescente (ou pelo menos cons-
tante) de forma a gerar caixa para o investimento e ampliação do portfólio de 
produtos (e serviços);

• Pontos de Interrogação: Produtos (ou serviços) com baixa margem de con-
tribuição (lucro) e que exigem grandes investimentos para seu desenvolvi-
mento/crescimento no mercado. O objetivo claro de uma empresa / empre-
endedor que se encontra nesse quadrante é o de chegar ao patamar de 
vaca-leiteira, num prazo determinado pelo empreendedor / empresa, tendo 
sempre como parâmetro as tendências do mercado. Do contrário, serão 
eliminadas do mercado, visto que exigem um alto grau de investimento e 
geram poucos lucros; 

• Abacaxis (ou Animais de Estimação): Produtos com baixíssima (ou até ne-
gativa) margem de contribuição (lucro) para mercados saturados ou em 
retração / crise. Essas empresas e empreendedores estão em sua “última 
chance” e para se manter no mercado precisam repensar as estratégias de 
crescimento para se posicionarem em outros quadrantes ou serem elimina-
dos da lista de ofertas da empresa. Uma empresa abacaxi sofre sérios riscos 
de fechar ou falir.

 Em nossa análise que pode ser verificada no quadro / imagem abaixo, os pro-
dutos da Chef Di Animale® foram classificados como Estrela, visto que a empresa 
é uma entrante em potencial no mercado chileno de petiscos para animais de es-
timação, os chamados Pet Foods e ainda exige um alto grau de investimento em 
marketing e vendas para chegar a esses bons níveis de mercado. Tem uma boa 
lucratividade (visto que o seu público-alvo é a classe A) e  oferece produtos artesa-
nais que chegaram ao mercado visando à diferenciação e à alimentação saudável 
de animais de estimação, o que implica em um maior investimento em produtos e 
matérias-primas de primeira linha e 100% naturais para trazer ao mercado algo sem-
pre inovador e diferenciado, além de ser pioneira em utilização de carne de rã para 
a produção de petiscos aqui no Brasil e ter a pretensão de levar essa tecnologia de 
produção para o Chile ao expandir seus produtos para esse país-alvo. Possui um 
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produto lucrativo, que ainda precisa de grandes investimentos para chegar ao pata-
mar de vaca-leiteira. Há uma boa projeção de crescimento para este mercado, visto 
que cada vez mais as pessoas têm se preocupado com a alimentação saudável de 
seus pets e não tardam em investir recursos para que os animais de estimação se 
alimentem saudavelmente.

En los últimos años el mercado de los alimentos para mascotas se ha incre-

mentado en forma vertiginosa, con un crecimiento en promedio de un 20% al 

año. Han aparecido numerosas marcas de alimentos completos para perros 

y gatos donde se pueden encontrar góndolas completas de estos productos 

en supermercados, que ofrecen una buena alternativa alimentaria para estos 

animales domésticos. (Departamiento de Calidad y Seguridad de Productos, 

2014, p. 3).

 Desta forma, pretendemos chegar em cinco anos ao patamar de vaca-leiteira 
em nosso segmento de produtos e serviços. 
 Analisando o quadrante de vaca-leiteira, nesse momento, no mercado há a 
empresa Nestlé (Purina™) com produtos completos para a alimentação de animais 
de estimação já consolidados no mercado de Pet Food, porém não possui um foco 
tão grande em alimentação saudável ou em produtos personalizados para pets. Há 
também a Nutripro™, a empresa chilena líder na produção de alimentos para pets, 
preocupada com o bem-estar dos animais de estimação, que busca se transformar 
na maior empresa chilena do ramo. Ademais, a Nutripro™ foi analisada no mesmo 
quadrante que a Nestlé (Purina™) por trabalhar com a venda massiva de produtos 
para pets. Ambas possuem uma fatia “razoável” do mercado e já estão voltando a 
sua tecnologia e capacidade produtiva para a promoção de produtos mais naturais 
e nutritivos, que visem saúde e bem-estar dos animais de estimação. A produção em 
ambas, como já mencionado, é realizada em escala e com métodos mais industriais. 
 O ponto de interrogação nessa análise é a empresa Cannes™, que é relativa-
mente nova no mercado, mas o que a torna o ponto de interrogação desta análise 
é o fato de que possui produtos e serviços que ainda não geram grandes receitas 
(lucros) e que precisam de maiores investimentos em marketing e vendas. São pro-
dutos com bom potencial, porém precisam ser mais solidamente desenvolvidos. Há 
uma propensão e grande capacidade de ampliação de seu portfólio de produtos e 
serviços, porém é necessário verificar e realizar um melhor planejamento estratégico 
para que a empresa gere mais lucro, e essa receita seja investida no crescimento e 
expansão da Cannes™ no mercado pet. 
 Por fim, o abacaxi ou o “animal de estimação” nessa análise de cenário são 
todas as pequenas empresas Chilena do ramo, pois são micro ou pequenas em-
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presas que não trabalham visando a diferenciação de seus produtos e, sim, a venda 
massiva de produtos para pets ou mesmo os produtos de gôndola que podem ser 
encontrados em qualquer supermercado chileno ou super store. Não vendem com 
uma boa margem de lucro e possuem uma fatia “pequena” do mercado. Para estas 
micro e pequenas empresas, que não figuram dentre as grandes no mercado dos 
produtos / petiscos industrializados e tampouco no de petiscos e produtos artesa-
nais (como é o caso da Chef Di Animale®, entrante em potencial do mercado), não 
há boas perspectivas de crescimento, ficando assim a mercê de possíveis falências 
ou mesmo de fusões nas grandes do ramo. Por esse motivo, as micro e pequenas 
empresas chilenas do ramo e seus produtos figuram como abacaxi, onde não se 
vislumbra grande lucratividade e tampouco crescimento de mercado para estas. É 
necessário que seja investido em novas gamas de produtos para pet, através de 
uma ampliação de seus portfólios de produtos e serviços e que foquem em diferen-
cial ao invés de preço ou mesmo volume de vendas, pois atualmente  diferenciação 
e produtos personalizados, que demonstrem o cuidado e zelo pelos animais de esti-
mação, são os tópicos em alta no mercado Pet Food.

Quadro 2 Analise da Matriz BCG   

Fonte: Elaboração Própria.
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6. OBJETIVOS E METAS DO PLANO DE NEGÓCIOS

6.1 Determinações dos Objetivos e Metas

 O mercado de produtos para animais de estimação no Chile é grande e em 
constante expansão. O nosso objetivo é consolidar a nossa marca e assim atingir-
mos a meta de faturamento aproximado de R$400.000,00 ao ano e Market share de 
0,026% em 2022.
 Francisco Mualim, Gerente Regional da Nestlé-Purina®, menciona em uma en-
trevista à revista “La Segunda” que:

“En los últimos 5 años Chile se ha convertido en uno de los mercados con 

mayor crecimiento en alimentos premium para mascotas a nivel mundial. 

“Esta clase de alimentos ha crecido entre 15% y 20% por año, casi dos ve-

ces la tasa de crecimiento de otros segmentos más económicos. Esto viene 

impulsado principalmente porque el consumidor, al estar más involucrado 

con sus mascotas, busca productos cada vez más sofisticados y de mayor 

calidad para ellos; que les ofrezcan beneficios funcionales relevantes”, (La 

Segunda, Juno de 2016).

 Com base no exposto e em demais dados coletados ao longo de nossas pes-
quisas podemos estimar um mercado potencial de mais de USD 74 milhões até 
2022, isto multiplicando o valor de mercado, em  2015, por um crescimento médio 
anual de 17,5%.

Tabela 7 Potencial de Mercado para Próximos Cinco Anos   

          *em milhões de dólares

Fonte: Elaboração Própria.

 Ainda com base nos dados coletados, estimamos um crescimento da empresa 
de 20% ao ano entre 2017 e 2019, de 15% em 2020, de 12,5% em 2021 e de 10% em 
2022. Abaixo tabela ilustrativa.

Tabela 8 Crescimento Estimado para os Próximos Cinco Anos   

       

Fonte: Elaboração Própria.



148 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

7. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 Os produtos da Chef Di Animale® são saborosos, nutritivos e feitos com in-
gredientes cuidadosamente selecionados, saudáveis para animais, e aptos para o 
consumo humano. Os petiscos são produzidos sem produtos químicos, como con-
servantes, flavorizantes ou corantes artificiais, açúcar refinado ou qualquer outro item 
que seja prejudicial à saúde dos animais. Nós sabemos que uma vida longa e feliz 
depende de uma boa alimentação, e temos isso em mente sempre que criamos 
novas receitas, para que qualquer animal saudável sem restrição alimentar pode se 
deliciar com nossos produtos. Produzimos também receitas especiais e adequadas 
para os que apresentam alergias, são diabéticos, ou que possuam necessidades nu-
tricionais especiais e possam provar novos sabores, ou seja, sem grãos, sem trigo/
milho/soja, baixo teor de proteína, entre outros.
 Sabemos da importância que os animais de estimação possuem atualmente 
em nossa sociedade e principalmente em nossos núcleos familiares, de forma que 
dedicamos parte de nosso Pró-labore para as despesas e necessidades dos animais 
de estimação que em alguns muitos casos chegam a serem tratados como mem-
bros das famílias. De acordo com Segata (2012), devemos olhar com atenção para 
essa mudança no perfil das famílias, bem como para esta humanização dos animais 
de estimação, comprovada pela adoção de nomes de humanos que damos aos 
animais de estimação, ou das roupas com as quais costumamos vesti-los.

A humanização dos animais, especialmente aqueles de estimação, é tema 

recorrente em nossos dias. Ela é motivo de reportagens, debates envolvendo 

economistas, psicólogos, juristas, médicos, religiosos, filósofos ou antropó-

logos, como também o é para a expansão de mercados, para investimentos 

políticos ou para inspiração artística (SEGATA, 2012, p. 15).

 Nosso processo produtivo conta com um rigoroso controle de qualidade reali-
zado por profissionais capacitados, que abrange programas de autocontrole como 
as Boas Práticas de Fabricação (BPF) e outras diretrizes adotadas por indústrias 
alimentícias e restaurantes em geral, de forma a garantir a segurança do alimento 
que estamos fornecendo e o seu perfil artesanal.
 Nossos produtos são assados no forno, processo que mantém o sabor, as 
vitaminas e minerais encontrados nos ingredientes frescos. O sabor dos nossos pe-
tiscos é adquirido por redução da matéria-prima natural e fresca, desde o caldinho 
de carne de primeira, até purês de frutas e legumes fresquinhos e maduros, como 
os feitos em casa. Também contamos com uma grande variedade de produtos e sa-
bores, que atendem aos paladares mais exigentes, e nos encontramos em processo 
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constante de desenvolvimento de novas receitas. A sazonalidade de ingredientes 
nos permite criar receitas únicas e especiais.
 Queremos nos posicionar como Top of Mind de petiscos alimentícios saudáveis 
no Chile bem como sermos reconhecidos pela nossa preocupação e cuidado com 
o bem-estar animal. Um exemplo dessa preocupação da Chef Di Animale® com o 
bem-estar animal é o compromisso de realizar mensalmente uma doação de 1% 
de toda nossa arrecadação no Chile para campanhas de cuidados com animais 
abandonados auxiliando assim também o governo em suas políticas públicas de 
proteção aos animais, bem como fortalecendo os movimentos realizados por ONGs 
(Organizações Não Governamentais) chilenas que visam o bem-estar dos animais.

8. AÇÕES ESTRATÉGICAS NO PAÍS-ALVO

8.1 Estratégias de Produto

 No que tange às ações estratégicas a serem adotadas no Chile tanto pela 
marca Chef Di Animale® como pelo distribuidor chileno, alguns pontos devem ser 
considerados.  O ciclo de vida dos produtos e suas implicações principalmente no 
cenário de logística e distribuição. O cenário mais realista a ser considerado é o de 
envio de remessas ao Distribuidor de seis em seis meses, porém este cenário pode 
variar de acordo com a demanda, itens de nossa linha que sejam sazonais (produ-
tos natalinos, de páscoa), entre outros fatores. Seguindo esta linha, foi inserido no 
contrato uma clausula inerente à programação de compra para que a cada período 
de quatro meses o distribuidor faça a reposição do estoque de segurança, levando 
em consideração o tempo de produção, o tempo de trânsito por frete rodoviário, o 
giro do estoque de segurança e uma margem adicional caso ocorra algum fato de 
força maior; tendo em vista que o distribuidor sempre possua os produtos da marca 
disponíveis em seu estoque para ofertar aos clientes (Pet Shops, Clínicas Veteriná-
rias, entre outros). Será realizado o acondicionamento e transporte refrigerado para 
os itens congelados, como a quiche de frango com couve, a quiche de carne com 
brócolis e o mini – quibe de carne com cenoura e uma alimentação à base de carne 
de rã, o maior diferencial da empresa (única a fornecer este produto).
 No mercado pet cousine de alimentação natural para animais de estimação, 
que é o mercado de atuação da marca, há recorrentemente inovações tecnológicas, 
porém para empresas de grande porte com produção industrial ou mesmo para 
empresas já consolidadas no mercado chileno. O que ocorre no caso da Chef Di 
Animale® é que a marca possui uma produção artesanal e manual. Com isso, as ino-
vações que poderão ocorrer são: o lançamento de novos sabores para os produtos, 
embalagens tamanho família, entre outros.
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 A Chef Di Animale® possui uma gama de produtos que está passando por 
constantes introduções de novos produtos, de acordo com novas tendências do 
mercado e também de acordo com as demandas dos seus “clientes finais” (ca-
chorros em suas mais variadas raças, tamanhos, entre outros) e de seus melhores 
amigos e família (seus donos). A linha de produtos destinados à exportação, e que 
são relevantes para este plano de negócios pode ser verificada na tabela abaixo.

Tabela 9 Produtos para Exportação   

       

Fonte: Elaboração Própria.

 Posicionamento da marca Chef Di Animale® no mercado chileno: fabricante 
de alimentos saudáveis e diferenciados para animais de estimação. Os produtos 
preparados são saborosos, saudáveis e naturais (elaborados também à base de 
carne de rã), com foco nos donos de animais de estimação que se preocupam com 
o bem-estar, saúde e longevidade de seus ‘melhores amigos’ e que podem lhes 
proporcionar melhores hábitos e costumes alimentares. O público-alvo que visamos 
fidelizar e ser nossa grande fonte de consumo final, tendo em vista que os produtos 
passarão de antemão pelo distribuidor chileno para que ele faça essa distribuição 
até chegar aos consumidores finais (pet shops, clínicas veterinárias, entre outros), 
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são clientes de classe A, que não medem esforços e orçamentos para proporcionar 
aos seus animais de estimação o que há de mais artesanal, diferenciado e natural no 
mercado pet. Alguns de nossos produtos são confeccionados em formato de “osso” 
para atrair os animais de estimação, o que influencia bastante no poder de decisão 
pela compra, pois os consumidores finais (donos de animais de estimação) preferem 
produtos personalizados porque desta maneira se familiarizam mais facilmente com 
os mesmos.
 Nenhum animal merece passar fome. A Chef Di Animale® possui uma preocu-
pação muito grande com o bem-estar dos animais de estimação, mesmo aqueles 
que ainda não possuem um lar ou que por ventura acabaram sendo abandonados 
por seus donos e, sem muitas opções, acabaram recolhidos das ruas e levados a 
canis ou abrigos. Pensando nisso é que a Chef Di Animale® participará ativamente 
- trimestralmente no Chile (via distribuidor) e mensalmente no Brasil (matriz) em even-
tos como feiras de adoção e campanhas sociais de conscientização envolvendo 
animais de estimação. Nosso foco e engajamento em responsabilidade social fazem 
parte da essência da marca e estão presentes em cada produto vendido.
 Visando à exportação dos produtos inicialmente para o Chile e posteriormente 
à expansão no mercado internacional dos itens da Chef Di Animale®, a marca traba-
lhará com embalagens biodegradáveis, reforçando a sua preocupação com o meio 
ambiente, além da já mencionada responsabilidade social que pesa sob os produtos 
da marca. O idioma a ser impresso nas embalagens é o inglês e o espanhol (visto 
que o Chile é o primeiro país da América Latina para o qual iremos exportar os pro-
dutos e também que outros países aos arredores do Brasil em sua maioria têm como 
seu idioma oficial o espanhol). As embalagens serão confeccionadas nas cores da 
Chef Di Animale®: verde, roxo e laranja, que são cores bem expressivas, alegres e 
que chamam a atenção nas gôndolas e prateleiras - o verde representando a nature-
za, a harmonia, o frescor e a fertilidade; o laranja que combina a energia do vermelho 
e a felicidade do amarelo, que representa o entusiasmo, criatividade, determinação, 
sucesso e encorajamento; e por fim o roxo, que está ligado ao mundo místico que 
significa espiritualidade, magia e mistério e que faz uma boa combinação com as 
outras duas cores mencionadas (laranja, verde e roxo). No logo principal da emba-
lagem estará escrito PET CUISINE em destaque e uma frase especialmente para o 
comprador: - ‘’Para você aproveitar uma alimentação saudável com o seu melhor 
amigo’’. Com este planejamento para o design da embalagem acredita-se melhorar 
a demanda do produto e ser conhecida no mercado de pets.
 Em virtude de se levar um novo, diferenciado e saudável produto ao mercado 
de alimentos animais de estimação no Chile, a Chef Di Animale® tem o maior interes-
se em realizar um pós-vendas, no retorno que receberemos dos consumidores finais 
via distribuidor, de nossos clientes finais diretamente através das redes sociais, site 
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e mesmo de telefones e e-mails no que tange a itens como qualidade, sabor, embala-
gem, defeitos e preço e para que possamos buscar a melhoria contínua e a expansão 
da linha de produtos da marca. Será oferecido através de nosso distribuir no Chile um 
canal de atendimento ao cliente via telefone/consumidor, o qual chamamos aqui no 
Brasil de SAC (Serviço de atendimento ao consumidor ou em espanhol, Servicio de 
Atención al cliente) para o distribuidor e não para a Chef Di Animale®. Há a necessida-
de de análise e verificação da Certificação de terceiros / órgãos ou mesmo entidades 
competentes sobre a qualidade do material a ser exportado. No caso da garantia refe-
rente aos produtos, o distribuidor garante a troca junto ao consumidor final.
 Conforme a Tabela 1 – Linha de Produtos em que exemplificam a ampla lista de 
produtos fabricados pela Chef Di Animale® como biscoitos, cookies, sticks, bolos, 
cupcakes, muffins, quiches e quibes em variados formatos e flagrâncias, podemos 
citar os biscoitos em forma de osso e de peixinho e as diversas flagrâncias forneci-
das nestes produtos como: aveia, carne, beterraba, manga, frango, salmão, fígado, 
banana, maçã, cenoura, baunilha, morango, batata doce, abóbora, legumes, entre 
outros. Os produtos são leves e armazenados em embalagem pequena para satisfa-
zer à expectativa dos clientes diante da linha de petiscos.
 Com tudo isso, os petiscos da Chef di Animale® são convenientemente ar-
mazenados em porções individuais para satisfazer à necessidade momentânea do 
seu animal de estimação, os produtos não são duráveis por um longo período, mas 
são produtos de grande qualidade devido aos ingredientes saudáveis, naturais ou 
orgânicos utilizados na fabricação dos petiscos. O desempenho desses produtos 
visa à diferenciação e ao maior investimento de matérias-primas de primeira linha 
alcançando a eficiência dos alimentos aos animais de estimação principalmente em 
relação aos benefícios fornecidos pela carne de rã, que é um alimento com valor 
comercial e mais saudável quando é comparada a outras opções disponíveis no 
mercado pelo baixo índice de colesterol e por ser rica em proteína. 
 A empresa exportadora está focada em um nicho voltado para as pessoas com 
maior renda, pois os ingredientes, como por exemplo, a carne de rã, que são inseri-
dos na fabricação dos petiscos e alimentos, além dos produtos personalizados, os 
tornam mais caros devido à alta qualidade. Podemos considerar também que, devi-
do à mudança de hábito da população chilena, há pessoas que estão mais focadas 
em gastar com os animais de estimação do que ter filhos.
 Os produtos da Chefi Di Animale® são conhecidos como globais, pois são 
concebidos para atender ao mercado como um todo, tanto para a América do Sul, 
como para a Ásia e África por exemplo, com isso, podendo melhorar a posição dian-
te da concorrência até mesmo no mercado doméstico.
 Apesar da produção artesanal e manual, os petiscos fabricados pela empresa 
são altamente de qualidade devido aos grandes investimentos na fabricação de pro-
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dutos naturais, saudáveis, personalizados e saborosos sempre com a preocupação 
no bem-estar dos animais e satisfação dos clientes, incentivando-os a comprar cada 
vez mais. 
 Os produtos dos concorrentes são industrializados e não estão segmentados 
para o público da classe média alta e alta, totalmente o inverso do objetivo estabe-
lecido pela empresa Chef Di Animale®, porém este ponto gera uma fraqueza nos 
negócios, onde os concorrentes abrangem um público maior do que apenas para 
um nicho de mercado conforme escolhido pela empresa, podemos relatar também 
que o preço alto dos petiscos devido a maior qualidade pode ser que beneficie mais 
vendas para os concorrentes. Por outro lado, as pessoas que se preocupam com o 
bem-estar dos animais de estimação e possuem um maior poder de compra opta-
riam por estes produtos e não apenas por industrializados fornecidos pelas outras 
lojas, sendo leais e representando um ponto forte para a empresa exportadora.
 Devido à grande concorrência entre as empresas neste segmento de mercado, 
é estimado que, no próximo ano, os concorrentes façam promoções na linha de pro-
dutos concedendo descontos aos clientes ou criem produtos similares para ‘’brigar’’ 
igualmente pelos consumidores com uma maior qualidade em seus produtos. Base-
ados nessas condições para neutralizar o impacto dessa nova maneira de encarar o 
mercado, serão desenvolvidos eventos que devem acontecer regularmente para os 
cachorros e donos conhecerem os petiscos, bolos, muffins e cupcakes para fideliza-
rem cada vez mais na marca.

8.2. Estratégias de Serviços Correlacionadas aos Produtos

 A Chef Di Animale® é uma empresa que se preocupa com a qualidade dos 
produtos e com a satisfação dos clientes. Para conquistar o mercado externo, tam-
bém é importante o comprometimento com os clientes durante toda a operação de 
venda e pós-venda. Os serviços prestados pelas empresas são muito importantes e 
decisivos na hora da compra, pois hoje em dia, os clientes não buscam apenas um 
bom preço, mas também a qualidade dos produtos e suporte pós-venda.
 Como a estratégia escolhida para atingir o mercado chileno é por meio de 
distribuidor, os serviços também serão executados por eles, porém com o acompa-
nhamento da Chef Di Animale®. No site do distribuidor, haverá o serviço de atendi-
mento ao cliente, no qual os consumidores poderão efetuar reclamações, dúvidas 
e sugestões, e todas as mensagens serão enviadas com cópia à Chef Di Animale®, 
e serão respondidas em até 72h. O contato também poderá ser realizado através 
do chat online ou telefone, pois haverá uma equipe especializada para atendimento 
ao cliente. Em caso de insatisfação do cliente, em relação à qualidade do produto 
recebido, a reclamação deverá ser feita ao distribuidor através de um dos canais de 
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atendimento, para que seja efetuada a troca. Para garantir o bom atendimento ao 
cliente, a Chef Di Animale® realizará treinamentos ao distribuidor semestralmente e 
fará auditoria dos serviços prestados para garantir que o nível de serviço esteja de 
acordo com o estabelecido em contrato.
 Para interagir com os clientes finais, em todas as embalagens, haverá o QR-
CODE, o qual irá direcionar o cliente para a rede social da Chef Di Animale®, con-
tendo todas as informações técnicas do produto adquirido em português, espanhol 
e inglês. Além disso, para conquistar o mercado e aumentar as vendas, a Chef Di 
Animale® promoverá ações de marketing com o distribuidor, atuando em feiras do 
setor e promovendo campanhas de fidelização. Por exemplo, a cada produto com-
prado, o cliente poderá ganhar um cupom, e após o acúmulo de alguns cupons, 
poderá trocar por um dia no SPA para seu animal de estimação. Desta forma, mesmo 
utilizando o distribuidor, a Chef Di Animale® conseguirá interagir com o consumidor 
final e fidelizar o mercado desenvolvido.

8.3. Estratégias de Preços

 Em 2015 o mercado mundial do setor de alimentação saudável movimentou 
mais de US$ 27 bilhões e estima-se que crescerá mais de 50% até 2019.  
 O relatório The Top 10 Consumer Trendsfor 2017, que analisa as tendências de 
mercado, notou uma inclinação dos consumidores pelos itens considerados saudá-
veis. Segundo o documento, 83% dos entrevistados estão dispostos a gastar mais 
para obter um alimento saudável; 79% substituem produtos da alimentação conven-
cional por opções mais saudáveis; 28% acham importante consumir alimentos com 
alto teor nutricional; 22% optam por comprar alimentos naturais sem conservantes; 
44% dão preferência a produtos sem corantes artificiais; 42% optam por itens sem 
sabores artificiais. Contando com estes dados e com a preocupação dos donos 
cada vez maior pelo bem-estar não somente próprio como também de seus pets, 
além de nossa experiência no mercado doméstico, podemos afirmar que os clientes 
dos nossos produtos têm pouca sensibilidade a um aumento ou diminuição de preço 
e a taxa de fidelidade dos nossos clientes é alta.
 A fim de atender a esta nova demanda e adentrarmos um novo mercado, será 
necessário investir em nossa capacidade de produção, que atualmente atende so-
mente ao mercado doméstico. Utilizaremos o PROGER Urbano Empresarial (que 
permite o início do pagamento após 12 meses e possui taxas atrativas de juros) 
como linha de financiamento para a compra de máquinas e equipamentos e amplia-
ção das instalações. 
 Em virtude da utilização de insumos estritamente orgânicos e da melhor quali-
dade, o preço dos nossos alimentos e petiscos é alto, mas com excelente custo-be-
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nefício pois trata-se de um produto que contém valor e que mostra bons resultados 
na melhoria da qualidade de vida dos animais de estimação, conforme segue:

 Vantagens e benefícios dos alimentos orgânicos.

Imagem 3 Alimentação Orgânica   

       

Fonte: Artigo do Estadão.

o Os alimentos são mais saudáveis, pois são livres de agrotóxicos, hormônios 
e outros produtos químicos. Menor índice de toxidade e são mais saboro-
sos.

o Maior valor nutricional do alimento. Maior concentração de nutrientes, che-
gando a ser 20 vezes maior do que em alimentos comuns.

o A produção respeita o meio ambiente, evitando a contaminação de solo, 
água e vegetação.

 Vale lembrar que a nossa formulação de preços para a exportação é CFR (ou 
seja, incluso o custo de frete) e que o local de entrega é o nosso parceiro e distri-
buidor no Chile, que então formulará o seu preço de vendas no mercado local.  Para 
modalidade de pagamento, concordamos em 50% junto ao recebimento do pedido 
de compras e 50% restantes 20 dias após a data de emissão do conhecimento de 
embarque, com cláusula de multa em caso de atraso.

8.4. Estratégias de Logística e Distribuição

 Quanto ao envio dos produtos no mercado chileno, este ficará a cargo da em-
presa distribuidora contratada para gerir a operação de maneira seletiva, já que o 
produto precisa de valorização onde o intermediário escolhido foi considerado o me-
lhor para vender o produto baseado em sua localização, boa reputação e base con-
solidada de clientes. E, bem como nossos concorrentes será unicamente feita por 
transporte rodoviário até os clientes finais, isto porque o preço da mercadoria não é 
elevado a ponto de compensar o transporte aéreo (carga de valor) e porque o Chile 
não conta com rios e lagos para movimentação lacustre e fluvial. 
 Todavia, os concorrentes praticam o método de distribuição intensiva, usando 
tantos intermediários quantos forem possíveis, por serem, em sua grande maioria, 
empresas estabelecidas localmente e contarem com mão de obra, capacidade pro-
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dutiva e rede de clientes própria, uma vantagem competitiva importante no cenário 
de logística nacional. Ainda assim, a opção de trabalhar com o distribuidor local 
impulsionará a Chef Di Animale® a minimizar os impactos dessa escolha. O dis-
tribuidor, devidamente escolhido e com bases contratuais sólidas, conta com co-
nhecimento do mercado local, um amplo know-how das melhores formas de envio, 
carteira de clientes própria e potenciais novos entrantes ficando responsável por 
intermediar a venda, do marketing e da promoção dos produtos. Cabe destacar que 
a empresa contratada deverá atuar exclusivamente na revenda de produtos da Chef 
Di Animale®, desta forma ficará impedida, conforme cláusula contratual, de atender 
a qualquer outra empresa deste nicho.
 Os custos atrelados aos canais de distribuição serão absorvidos pela empresa 
contratada no Chile para este fim. Entende-se que este custo será agregado ao pre-
ço final da mercadoria que este distribuidor definirá quando entregue diretamente ao 
próximo intermediário ou será cobrado do cliente final quando este adquirir o produto 
com o fornecedor. A Chefe Di Animale® terá o custo com os treinamentos de vendas 
e capacitação do distribuidor para manter os padrões de qualidade de seus produ-
tos. Para ganhar eficiência na operação e reduzir custos, a economia em escala é 
a melhor opção, conforme mencionado anteriormente. A reavaliação constante de 
nossos parceiros contratos para transporte internacional, quanto a custos, também 
será um diferencial, considerando toda a volatilidade do mercado de fretes transna-
cionais, com demandas sazonais e possíveis impactos relacionados a fenômenos 
da natureza como, por exemplo, nevascas nos Andes. 
 As vendas no Chile ficarão a cargo do distribuidor, não haverá interferência 
externa do fornecedor de produtos para animais, principalmente porque, em deter-
minadas situações, o controle externo do fornecedor poderia ferir a autonomia do 
distribuidor e ficar caracterizado como vinculo forçado, quebrando a confiança entre 
fornecedor e intermediário, além de possíveis problemas jurídicos.
 Uma das maiores preocupações de qualquer empresa é ter seus produtos dis-
poníveis para o público-alvo no lugar correto, no momento propício e com uma mar-
gem de lucro que viabilize o negócio e atenda às demandas de seus proprietários ou 
sócios, por isso não pode haver falta de mercadoria no destino. Houve a atenção de 
se fazer um plano de entregas escalonado, com um volume constante de despacho 
para este fim.
 Comparativamente aos concorrentes, a Chef Di Animale® não executa nenhuma 
atividade logística com menor custo, isto por se tratar de uma operação diferente das 
empresas locais e ainda demandar cuidados adicionais com o produto como, por 
exemplo, a refrigeração de carga de baixa temperatura. Ainda, por se tratar de envios 
de mercadorias em lotes de quantidade, densidade e peso inferiores à capacidade de 
um contêiner faz-se necessária a consolidação de cargas com a de outros clientes. 
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 Para a distribuição internacional foram considerados e avaliados os três méto-
dos de transporte: aéreo, rodoviário e marítimo. Os custos para cada modalidade fo-
ram enviados por três grandes empresas que atuam como freight forwarders, agentes 
de cargas e non vessel operating common carrier – NVOCC’s. Importante: para todos 
os cenários foi considerada uma taxa de conversão do dólar de USD 1,00 = BRL 3,20.
 No caso do marítimo, foi avaliado o frete com a Cargo Shipping Services do 
Brasil LTDA - CSS Log. Operação de coleta da mercadoria na planta de origem, 
transporte até o porto de Itajaí, onde será consolidada para embarque em contêiner 
até o porto de destino em Santo Antonio, muito próximo a capital Santiago.
 O prazo médio para realização de todo o fluxo logístico entre planta de origem 
e porto de destino é de 20 dias, com saídas de navios semanais. 

Tabela 10 Custos no Transporte Marítimo   

       

Fonte: CSS Log.

 A cotação do transporte rodoviário foi enviada pela Expeditors International do 
Brasil LTDA. Com coleta em Balneário Camboriú e entrega em Santiago incluso.

Tabela 11 Custos no Transporte Rodoviário   

       

Fonte: Expeditors.

 Com prazo médio de transporte entre origem e destino de nove dias. Fronteira 
de cruze/aduana em Uruguaiana no Brasil e Los Andes no Chile.
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 Finalmente a opção do transporte aéreo foi enviada pela C.H. Robinson Worldwide 
Logística do Brasil LTDA. Considerou o embarque no aeroporto de Porto Alegre - RS, 
com escala em Guarulhos – SP e entrega em Santiago, Chile.
 Prazo médio entre coleta e entrega no destino de três dias.

Tabela 12 Custos no Transporte Aéreo   

       

Fonte: C.H. Robinson

 Para todos os métodos de transporte, há um adicional de seguro de 0,15% 
sobre o preço FCA da mercadoria e um custo de com despachante aduaneiro (for-
necido pelas três empresas) de USD 100,00 por processo.
 Com base nos custos informados acima, foram elaborados três cenários de 
possíveis volumes de embarques para avaliação do melhor método de transporte. O 
primeiro considerando uma carga de baixo volume, 100 quilos, o segundo um volu-
me intermediário, 500 quilos e o último um plano mais desafiador com uma tonelada 
de produtos.

Tabela 13 Comparativo de Fretes   

       

Fonte: Elaboração Própria.

 Tomando em consideração os custos informados na Tabela 13, foi possível 
elaborar um outro comparativo, este desenvolvido para determinar o melhor método 
de transporte baseado na massa da carga.
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Tabela 14 Comparativo de Fretes por Quilo Embarcado   

       

Fonte: Elaboração Própria.

 Analisando a Tabela 14, ficou evidenciado que quanto maior o volume embar-
cado mais diluído será o custo logístico. O transporte marítimo se mostrou mais 
vantajoso em dois dos três cenários e ainda foi possível notar que, em caso de 
necessidade, é possível fazer a reposição de pequenos volumes no destino com 
grande agilidade utilizando o transporte aéreo. Todavia, mesmo com menores custos 
logísticos para o transporte marítimo, foi escolhido o transporte rodoviário para as 
operações da empresa por contar com um prazo de trânsito menor, o que deve ser 
levado em consideração para mercadorias perecíveis.
 A Chef Di Animale®, por negociar diretamente com o distribuidor um preço 
CPT, tem a opção de desenvolver conforme decisão própria o melhor planejamento 
logístico, contratando seus próprios fornecedores e negociando diretamente com 
eles. Por não contar com informações detalhadas do mercado-alvo, decidiu não in-
vestir em uma logística/ação de venda mais arriscada, no caso para o Incoterms 
DDP. Todavia, há a opção de entrega CIP e FCA também, ganhando certo poder de 
barganha e uma margem de negociação maior com o distribuidor.

8.5. Estratégias de Comunicação

 Após a realização de um completo e atualizado estudo do mercado pet no 
Chile, por uma empresa especializada, para a divulgação dos produtos da empresa 
Chef Di Animale® escolhemos as mídias consideradas mais adequadas para este 
segmento. O estudo levou em conta a sensibilidade de analisar e considerar as dife-
renças culturais entre Brasil e Chile, por menores que fossem, a fim de não gerar um 
conflito com a cultura e costumes chilenos,  visando tornar nosso produto e marca 
atrativos ao público-alvo cada vez mais.
 Tendo em vista que o orçamento da Chef Di Animale® para mídias e divulga-
ção neste primeiro ano é extremamente curto e levando-se em conta o processo de 
exportação e a entrada dos produtos no mercado chileno, a internet foi escolhida 
como meio principal e com maior chance de obtenção de lucros por possibilitar o 
conhecimento dos nossos produtos através do website, assim como as redes so-
ciais Facebook® e o Instagram®, para compartilhar fotos e vídeos de animais de 
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estimação e mostrar as vantagens adquiridas pelo uso dos produtos diferenciados 
da Chef Di Animale®.
 Nossos principais e grandes concorrentes, a exemplo, a Nestlé – Purina™, a 
Cannes™, a Nutripro™, dentre outros, utilizam e tendem a utilizar ao longo dos pró-
ximos anos Televisão, Outdoors, Revistas do segmento pet e cada vez mais forte-
mente a Internet e as Redes Sociais (Facebook® e Instagram®). Entendemos que 
pela consolidação de mercado que tais marcas concorrentes possuem no Chile, o 
orçamento de marketing e divulgação deles é bem superior ao nosso, de forma que 
também devem fazer uso de mídias alternativas - são consideradas mídias alterna-
tivas toda e qualquer ação ou meio de divulgação e marketing que saia dos meios 
tradicionais, como: televisão; jornais; cinemas; rádio e revistas; mídia exterior, (ou-
tdoors, painéis e também a internet).
 Participação em feiras, para que a marca se faça presente no cotidiano dos 
seus futuros consumidores: nosso distribuidor no Chile, pet shops, clínicas veteri-
nárias e até mesmo os consumidores finais que possuem animais de estimação e 
que se preocupam com a qualidade de vida e longevidade dos seus pets e por isso 
investem recursos para manter uma vida saudável e natural para eles. É de suma 
importância também participar de eventos com foco em animais, como por exem-
plo, feiras de adoção. Nesses eventos, como ação complementar, será realizada a 
degustação de alguns produtos da marca para atrair público e agregar valor, lem-
brando que podem ser consumidos por humanos. Haverá também nesses eventos 
pessoas treinadas e capacitadas para informar aos “donos dos consumidores” os 
benefícios ao fazer uso dos produtos da Chef Di Animale®, bem como para dar al-
gumas dicas de como adquirir hábitos mais saudáveis para com os seus animais de 
estimação.
 Outra estratégia de marketing adotada pela Chef Di Animale® na busca pela 
divulgação e know-how de seu produto no mercado pet chileno é o E-mail Marketing, 
que será encaminhado para os consumidores em prospecção, com uma mensagem 
de apresentação da marca e um site chamando a conhecer mais sobre a empresa, 
também chamado de call to action.

8.5.1 Orçamento de Comunicação

 Em concordância com as estratégias de marketing e divulgação da marca Chef 
Di Animale® mencionadas acima, segue o orçamento apresentando os principais 
meios de comunicação e divulgação (mídias) escolhidos bem como os seus custos 
estimados. O orçamento abaixo, bem como os custos, foi calculado tomando como 
base 5% do faturamento total do ano de 2016 (tendo em vista também que a atuação 
da Chef Di Animale® neste período se restringe ao mercado nacional brasileiro) e 
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também com base nas estimativas feitas para o ano de 2017 e demais anos vindou-
ros, já com a atuação da marca também no mercado chileno.
 O orçamento total para marketing e divulgação estimado para este primeiro 
ano no que tange ao mercado chileno é de R$11.436,56.

Tabela 15 Orçamento em Comunicação   

       

Fonte: Elaboração Própria.

CONCLUSÃO

 O objetivo deste projeto foi realizar um estudo sobre a viabilidade de internacio-
nalização da empresa brasileira Chef di Animale®. 
 Segundo as pesquisas realizadas, o Chile é o mercado ideal e promissor para 
o início da internacionalização por ser um país com a economia em crescimento, e 
principalmente, por possuir um dos melhores mercados de produtos para animais 
de estimação da América Latina, o qual,  de acordo com a revista “Economica y 
Negócios” do Chile, movimenta quase U$ 600 milhões ao ano, com perspectiva de 
crescimento ao longo dos próximos anos.  Este crescimento é decorrente da mudan-
ça cultural provocada por casais que preferem demorar a ter filhos e investem mais 
nos seus animais de estimação.  No Chile, aproximadamente 60% dos habitantes 
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possuem cachorros e, de cada três pessoas, uma possui animal de estimação. Com 
esta nova realidade, foi constatada através de uma pesquisa da Nestlé, que 75% dos 
gastos com animais de estimação são feitos com a alimentação, ou seja, há uma 
busca muito grande por alimentos mais saudáveis e diferentes. Com esta nova cul-
tura, há uma grande oportunidade para a conquista do mercado internacional, pois o 
nicho de mercado desenvolvido é promissor e a empresa vai competir com poucos 
concorrentes internacionais, por se tratar de produtos de qualidade e artesanais, os 
quais ainda não são muito produzidos no mercado.
 Concluímos que, apesar dos riscos de entrada em um novo mercado, o país 
escolhido é o ideal para o início desta expansão comercial, por estar localizado pró-
ximo ao Brasil, facilitando as questões logísticas, e também, por possuir acordo co-
mercial, diminuindo os custos aduaneiros. A questão cultural do Chile também é fun-
damental para o sucesso do projeto, por ser uma cultura que busca a qualidade dos 
alimentos oferecidos aos animais de estimação, facilitando a entrada e a conquista 
do mercado pela Chef Di Animale®.
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Resumo

 O presente projeto visa apresentar o plano de negócios elaborado para 
a criação da empresa NutriMeals. O conceito da empresa foi baseado em 
um modelo de negócio que permita desenvolver principalmente um sistema 
de atendimento através de plataformas tecnológicas on-line para apoiar um 
processo de serviço de delivery de refeições saudáveis individualizadas e 
personalizadas, no qual o cliente conseguirá individualizar sua refeição com 
base em suas necessidades de controle nutricional. O serviço e os produtos 
oferecidos foram baseados nas necessidades dos consumidores do nicho 
de mercado de alimentação saudável para poder entregar uma solução às 
suas preocupações médicas e estéticas, ao mesmo tempo em que vão pro-
porcionar aos consumidores uma experiência gastronômica, alimentação de 
qualidade diferenciada e comodidade e conveniência no serviço.
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Sumário Executivo  
 A NutriMeals é uma empresa que nasce como uma proposta de negócio no 
ramo da alimentação saudável com o intuito de ser instalada na cidade de Santo 
André. A escolha da localização é resultado de uma análise das mais recentes ten-
dências demográficas e comportamentais dos consumidores em referência à forma 
de alimentar-se, as quais mostram evidências fortes de mudanças alimentares, e a 
oportunidade de oferecer uma proposta de valor para suprir a pouca oferta de op-
ções de alimentação saudável disponíveis na localidade.
 A situação econômica atual do Brasil mostra sinais positivos da retomada do 
crescimento do mercado influenciada pelas ações governamentais nas políticas eco-
nômicas, como a redução das taxas de juros e da inflação conseguindo estabilizar 
o valor da moeda e gerar maior confiança por parte dos investidores, empresas e 
consumidores em geral. 
 Durante a análise do setor de alimentação foi possível observar que, embora 
exista uma queda geral no consumo de serviços, os setores de alimentação dentro e 
fora do lar continuam crescendo no país e que, segundo dados do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), as despesas familiares em alimentação no estado 
de São Paulo têm uma representatividade média de 15%, com uma participação 
média de consumo fora do lar de 39% do orçamento total destinado à alimentação, 
existindo uma participação progressiva na medida em que aumenta o nível de renda 
familiar. Em referência ao segmento específico de alimentação saudável, é possível 
evidenciar que fatores críticos como a obesidade e as doenças crônicas têm gerado 
um maior nível de ciência e preocupação por parte dos consumidores na hora de se 
alimentar, levando as empresas que atuam no setor de alimentos a agir rapidamente 
para oferecer soluções e produtos cada vez mais saudáveis. As pesquisas globais 
apontam o Brasil como o quinto maior mercado consumidor de alimentos e bebi-
das saudáveis do mundo, e as pesquisas nacionais confirmam esta tendência com 
projeções de crescimento progressivo, identificando como principais motivadores 
a procura por uma melhor qualidade de vida e a preocupação das pessoas com a 
saúde e a estética.
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 Considerando os resultados obtidos durante a realização da pesquisa de mer-
cado, é possível evidenciar que o nível de intenção de consumo potencial para o ser-
viço de refeições saudáveis oferecido pela NutriMeals é de 88% e que dentro destes 
88% existem muitas pessoas que manifestaram não se alimentar de forma saudável. 
Os serviços oferecidos pela NutriMeals estarão orientados a satisfazer as necessida-
des de alimentação saudável, principalmente de pessoas que não possuem tempo 
para controlar sua alimentação e que procuram bem-estar e qualidade de vida, tanto 
homens quanto mulheres (na maioria mulheres) das classes A e B, com idade entre 
os 20 e 40 anos, inseridos no mercado de trabalho e que costumam frequentar aca-
demias, são nutricionistas ou praticam alguma atividade esportiva. Com relação ao 
nível de concorrência, foram identificadas poucas empresas que atuam neste nicho 
de mercado em Santo André, a Natural Jardim que possui loja física e atendimento 
com delivery, mas com oferta de produtos limitados ao segmento vegetariano e ve-
gano e, a Easy be Fit, empresa de muito menor tamanho, que trabalha com marmitas 
saudáveis, porém sem uma estratégia de divulgação e comunicação efetiva. Os ou-
tros concorrentes identificados que manifestam atender Santo André, a Dietabistrô e 
a LivLight, estão localizados em São Paulo e cobram altas taxas de entrega.
 A proposta de valor da NutriMeals está direcionada ao aproveitamento de sua 
estratégia competitiva com foco na diferenciação que busca não apenas efetivar um 
processo de venda e, sim, estabelecer um processo de fidelização e relacionamento 
ao longo prazo com seus clientes, permitindo assim a oferta de uma solução com-
pleta individualizada, ao mesmo tempo em que viabiliza a padronização e otimização 
dos processos internos da empresa.
 A análise financeira do negócio para os investimentos estimados de R$ 
196.966.83 e considerando uma taxa mínima de atratividade de 19,56% resultou em 
um valor presente líquido e uma TIR positiva, com um payback de 1,44 anos.
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INTRODUÇÃO 
 O presente Plano Integrado de Negócios apresenta o desenvolvimento da em-
presa “NutriMeals Ltda.”, criada diante das tendências e demandas crescentes no 
setor de alimentação saudável fora do lar. A empresa destina-se a atender especi-
ficamente o nicho de mercado de alimentação saudável, na região de Santo André 
através de entregas de refeições individualizadas e personalizadas, de acordo com 
as necessidades médicas ou estéticas e desejos de seu consumidor. Maiores deta-
lhes sobre a descrição da empresa, sua estrutura legal, localização e infraestrutura 
são abordados no Capítulo 1.
 O projeto iniciou-se por uma profunda análise de mercado e competitividade, 
conforme abordado no Capítulo 2, no qual todas as variáveis do macroambiente 
foram estudadas assim como suas ameaças e oportunidades. No mesmo capítulo, 
as tendências do setor de alimentação saudável foram investigadas e ponderadas. 
Endossado por diversas pesquisas, conclui-se que quer motivado por questões mé-
dicas quer por questões estéticas, há no Brasil uma forte tendência e preocupação 
nos últimos anos em ter e manter uma vida saudável. O conjunto destas análises e 
o seguimento das etapas no processo de segmentação de mercado propiciaram a 
definição do segmento-alvo e a identificação de um potencial interessante de consu-
midores na macrozona urbana da cidade de Santo André, com capacidade de gasto 
de R$ 24,22 milhões mensais em alimentação saudável fora do lar.
 O Capítulo 3 discorre sobre os produtos e serviços oferecidos pela NutriMeals e 
demais detalhes sobre o processo e atendimento da empresa. Para a elaboração da 
linha de produtos a ser oferecida pela NutriMeals, foram adotadas recomendações 
de nutricionistas e do Ministério da Saúde.
 No Capítulo 4 foram exploradas as estratégias competitivas, no qual são ressal-
tados a definição estratégica da empresa desdobrada em visão, a missão, os valores 
e os princípios, utilizando técnicas de inteligência empresarial e inteligência anteci-
pativa, tais como análise SWOT, PESTEL e construção de cenários. A análise setorial 
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resultou da aplicação do modelo das cinco forças de PORTER e, para a proposta 
de valor, tomou-se como referência o seu modelo de Cadeia de Valor, identificando 
as atividades principais que geram valor para os clientes e as atividades de apoio 
necessárias à operação. Para suportar o desdobramento da definição estratégica 
em objetivos estratégicos e metas foi utilizada a metodologia Balanced ScoreCard 
(BSC), com o intuito de monitorar os indicadores-chave de desempenho.
 O Capítulo 5, por sua vez, tem por objetivo apresentar as estratégias de Mar-
-keting, fundamentadas em pesquisa aplicada para estudar o consumidor potencial 
existente no mercado de atuação da NutriMeals, estudo dos papéis de compras e 
análise do mercado e da concorrência com o fim último de estabelecer um plano de 
ações de marketing através do estudo dos 4 Ps.
 Os aspectos organizacionais e de gestão são tratados no Capítulo 6, o qual 
disserta detalhes da estrutura organizacional, dos colaboradores, diretrizes e polí-
ticas de Recursos Humanos da NutriMeals; e no Capítulo 7, apresenta-se o Plano 
Operacional da NutriMeals, o qual elucida questões sobre processos, qualidade, 
higiene e segurança, embasados nas “Boas Práticas para Serviços de Alimentação”, 
cartilha publicada pela ANVISA e em outros princípios e metodologias de Qualidade 
e normas regulamentadoras.
 O Capítulo 8 versa sobre o Plano Financeiro e disserta, entre outros tópicos, 
sobre o investimento, os resultados projetados e demonstrativos que oferecem à Nu-
triMeals conhecimento de indicadores financeiros e da viabilidade do seu negócio, 
tais como Ponto de Equilíbrio, Payback, TIR e VPL.
 Finalmente, as “Conclusões e Considerações Finais” apresentam comentários 
finais sobre o que foi desenvolvido ao longo do Plano Integrado de Negócios, assim 
como uma breve reflexão sobre o projeto NutriMeals.
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1. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

Nome da empresa: NutriMeals.
Definição do negócio: A NutriMeals é uma empresa criada com a intenção de sa-
tisfazer a demanda de refeições saudáveis prontas, com serviço de atendimento por 
meio de plataformas on-line e sistema delivery, com o intuito de oferecer facilidade, 
praticidade e conveniência pela entrega direta no local do cliente; além de proporcio-
nar aos clientes a experiência gastronômica de refeições preparadas com ingredien-
tes frescos e de alta qualidade, ao mesmo tempo em que permite manter o controle 
nutricional, conforme as necessidades individuais de cada consumidor.
Logomarca da empresa: A proposta de logomarca está apresentada na Figura 1.

Figura 1 Logomarca da Empresa  

Fonte: Autoria do Grupo, 2016. 

1.1. Equipe Gerencial

 A proposta de equipe gerencial para a NutriMeals será uma estrutura organiza-
cional pequena liderada por um Gerente Administrativo responsável por desenvolver 
e transmitir a visão e os valores da empresa, assim como estabelecer e aprovar: as 
ações de marketing e promoção, os planos de desenvolvimento de novos produtos e 
as obrigações financeiras. O Gerente Administrativo além de ser o responsável pelas 
áreas administrativas (gestão de RH e gestão financeira e mercadológica) terá na sua 
linha de reporte direto um Gerente Operacional responsável por supervisionar todas 
as atividades operacionais da empresa, desde a entrada de matérias-primas e insu-
mos, a operação da cozinha e o controle da distribuição e logística de produtos finais.
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 De igual forma existirão duas áreas de assessoria externa representadas por 
um contador, responsável por proporcionar suporte à área administrativa e executar 
a contabilidade da empresa; e um nutricionista responsável por prestar serviço de 
assessoria no controle nutricional dos alimentos e refeições. Mais detalhes sobre a 
estrutura organizacional específica da empresa e sobre o número de funcionários 
serão abordados no Capítulo 6.

1.2. Estrutura Legal

 A estrutura legal de uma empresa está diretamente relacionada à sua natureza 
jurídica. Considerando o número de funcionários da empresa, o nível de faturamento 
médio anual esperado e as vantagens fiscais decorrentes do tipo de empresa a ser 
escolhida, a sociedade empresária proposta será uma empresa de pequeno porte 
limitada (Ltda.), com receitas anuais brutas superiores a R$ 360.000,00 e iguais ou 
inferiores a R$ 4.800.000,00 conforme estabelecido na Lei Complementar n° 147 de 
07 de agosto de 20141 . A razão social da empresa será: NutriMeals Ltda.

1.3. Contrato Social

 Sendo considerado o documento que valida a existência de uma empresa na 
Junta Comercial, é após o seu registro nos órgãos competentes que uma empresa 
está oficialmente legalizada no que diz respeito ao seu nascimento jurídico. A res-
ponsabilidade pela sua elaboração no momento em que as empresas são constituí-
das é do profissional contábil (contador), porém as informações e as cláusulas apre-
sentadas no documento são de responsabilidade dos sócios, pessoa jurídica que 
valida as informações e atesta estar de acordo com os direitos, deveres e obrigações 
apresentadas. No Anexo 1 é possível evidenciar o exemplo do contrato social da em-
presa NutriMeals, no qual são apresentadas as informações obrigatórias referentes 
a cada um dos sócios do novo negócio, sua contribuição financeira (capital social), 
cotas de participação no negócio, direitos, deveres e obrigações.

1.4. Contabilidade da Empresa

 Uma vez confirmada a viabilidade do nome empresarial, será necessária a re-
alização dos trâmites legais para o registro e funcionamento de empresa, utilizando 
como referência o processo sugerido no website do Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2016)2 . Para a realização dos processos le-

1 BRASIL. Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei Complementar Nº 147, de   de agosto de 
2014. Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Presidência da República, Brasília, 
DF, 07 ago. 2014.
2  SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). Consulta sobre 
abertura de empresa, 2016. Disponível em: < https://www.sebrae.com.br/>. Acesso em: 12 jan. 2017
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gais de registro e reporte da contabilidade da empresa será contratado um escritório 
contábil que deverá dar suporte aos passos descritos na Figura 2.

Figura 2 Processo de Abertura de Empresa  

Fonte: Autoria do Grupo, 2017(com base na informação do SEBRAE).
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1.5. Localização e Infraestrutura

1.5.1. Localização

 A empresa estará localizada na Rua Marina do Bairro Campestre, no município 
de Santo André, do estado de São Paulo, perto da Av. Dom Pedro II e próximo ao par-
que Celso Daniel. Esta localização foi escolhida porque o Bairro Campestre é uma 
região que mistura zonas residenciais de alto padrão com áreas comerciais bastante 
movimentadas e com grande fluxo de potenciais consumidores. Nas proximidades 
desta localização encontra-se a maior quantidade de academias, estúdios de Pilates 
e clínicas estéticas e de nutrição do município Santo André; fator importante que pos-
sibilitará a realização de potenciais alianças e parcerias comerciais. Por outro lado, 
a proximidade com o parque Celso Daniel vai facilitar e potencializar a implantação 
de estratégias em parceria com a prefeitura incentivando o consumo de refeições 
saudáveis como uma forma de cuidar da saúde e fomentar a qualidade de vida das 
pessoas.

1.5.2. Infraestrutura

 Considerando-se o modelo de negócio proposto e que a empresa está em 
fase de startup, a NutriMeals iniciará suas atividades partindo de um salão comercial 
de aproximadamente 95m2 que vai funcionar como ponto central de operações e 
distribuição dos produtos terminados. A infraestrutura física inicial passará por um 
processo de adequação e instalação de mobiliários e dos equipamentos operacio-
nais e administrativos para poder acomodar todas as áreas necessárias e conseguir 
dar início às atividades operacionais. Da mesma forma, uma vez completado o pro-
cesso de adequação física, será iniciado o processo de instalação e implantação da 
infraestrutura de sistemas de TI, o qual vai proporcionar suporte a todas as ações 
de informação e comunicação da empresa. O levantamento do cadastro original do 
salão comercial pode ser observado na Figura 3.
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Figura 3 Levantamento Cadastral da Infraestrutura Existente  

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 O salão comercial será subdividido para isolamento de 40m² destinados à área 
operacional. As intervenções referentes à obra civil e necessárias para a adequação 
do salão (originalmente destinado apenas a funções administrativas) à operação de 
uma cozinha serão mínimas:

 Adaptação de um dos sanitários existentes para depósito de lixo com a reti-
rada da bacia sanitária e pia existentes;

 Segmentação da área de cozinha em depósito de embalagens, despensa 
de alimentos e lavagem com divisórias navais com altura de piso ao teto;

 Prolongamento dos pontos de hidráulica e esgoto do antigo sanitário adap-
tado a depósito de lixo até a área de lavagem;

 Execução de abrigo para botijões de gás sob a janela com portas em vene-
ziana para ventilação;

 Instalação de um ar-condicionado tipo split para climatização da cozinha;  

 Reposicionamento de algumas luminárias para centralização nos novos am-
bientes criados.

 Realizadas as modificações e adequações necessárias, espera-se uma pro-
posta de layout final conforme ilustrado na Figura 4.
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Figura 4 Planta Layout de Reforma Proposto  

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Uma vez completada a adequação da infraestrutura, será feito o processo de 
instalação de mobiliário e equipamentos para poder dar início às operações. Na 
Figura 5 encontram-se alguns equipamentos de TI necessários para o processo ope-
racional.

Figura 5 Lista de Equipamentos Principais de TI  

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Na Figura 6 é possível encontrar especificações e imagens referências dos 
principais equipamentos necessários para dar apoio ao processo operacional de 
preparação das refeições na área da cozinha.
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Figura 6 Lista de Equipamentos Principais da Cozinha Industrial  

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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2. ANÁLISE DE MERCADO E COMPETITIVIDADE 

2.1. Variáveis do Macroambiente

 Todas as empresas estão inseridas em um ambiente de forças externas que 
podem impactar o negócio de forma positiva ou negativa. Estas forças, dependendo 
do nível de proximidade à empresa, podem ser macro ou microambientais, sendo as 
forças macroambientais todas as variáveis geradas como resultado de tendências e 
acontecimentos nos setores político, socioeconômico, tecnológico, ecológico e legal 
conforme ilustrado na Figura 7.

Figura 7 Entornos Ambientais da Empresa  

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

2.1.1. Variáveis Econômicas e Políticas

 Segundo artigo publicado pela Revista Época Negócios3 :

O Brasil completou em 2016 dois anos de recessão econômica, segundo cál-

culos do governo. A equipe econômica estima que a atividade encolheu 0,5% 

no último trimestre de 2016 em relação aos três meses anteriores. Caso seja 

confirmado pelo IBGE, instituto oficial de estatísticas, em divulgação prevista 

para o dia 07 de março de 2017, o resultado será o oitavo negativo consecu-

tivo nessa base de comparação e levará à queda de 3,5% do Produto Interno 

3 ESTADÃO CONTEÚDO. Equipe econômica prevê queda de 0,5% do PIB no 4º trimestre, 2017. Publi-
cado em Época Negócios. Disponível em: <http://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2017/01/epo-
ca-negocios-equipe-economica-preve-queda-de-05-do-pib-no-4o-trimestre.html>. Acesso em: 21 jan. 2017.
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Bruto (PIB) em 2016. Apesar do peso negativo que esse dado arrastará para 

2017, a área econômica está confiante de que haverá crescimento logo no 

primeiro trimestre do ano.

 A expectativa de melhora para o ano de 2017 é compartilhada pelos economis-
tas ouvidos pela Agência Brasil4 , em reportagem divulgada em 26 de dezembro de 
2016 e reforçada por informações divulgadas em janeiro de 2017 pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) no relatório Situação Econômica Mundial e Perspectivas 
20175 , com previsão de alta de 0,6% em 2017 e de 1,6% em 2018, para o Produto 
Interno Bruno (PIB) do Brasil conforme mostrado no Gráfico 1.

Gráfico 1 Evolução do PIB anual – Brasil 2000-2016 e Previsão 2017-2018 (%)  

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

– IBGE, Agência Brasil e Brasil Econômico).

 Essa expectativa otimista para o ano de 2017, segundo Alessandra Saraiva6, 
(2017) começa a ser sentida também no Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (ICEC), que “na comparação com janeiro de 2016, o indicador mostrou 
alta de 18,4%”. Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA de 
dezembro subiu 0,30% e superou os 0,18% de novembro de 2016. Mesmo assim, 
esse foi o mais baixo índice para um mês de dezembro desde 2008 (0,28%). Segun-
do PORTAL FIESP7, em 2016, a inflação acumulou alta de 6,29%, ficando abaixo de 
2015 (10,67%) e 2014 (6,41%), além de voltar para o teto do intervalo da meta esta-
belecida pelo governo federal em 5,07% para o ano de 2017. 

4  WELLTON, Máximo. Agência Brasil. Baixo crescimento marcará economia em 2017, preveem es-
pecialistas, 2017. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-12/baixo-cresci-
mento-marcara-economia-em-2017-preveem-especialistas>). Acesso em: 21 jan. 2017.
5  BRASIL ECONÔMICO. Com inflação mais baixa, ONU projeta alta de 0,6% no PIB brasileiro em 
2017, 2017. Disponível em: <http://economia.ig.com.br/2017-01-17/onu-pib-brasileiro.html> Acesso em: 
21 jan. 2017.
6  SARAIVA, Alessandra. Confiança do empresário cai 2,3% em janeiro, aponta CNC, 2017. Publicado 
em Valor Econômico. Disponível em: <http://www.valor.com.br/brasil/4847414/confianca-do-empresario-
-cai-23-em-janeiro-aponta-cnc>. Acesso em 23 jan. 2017.
7  PORTAL FIESP. Boletim Informativo: Inflação de Alimentos, 2017. Disponível em:  <http://www.fiesp.
com.br/indices-pesquisas-e-publicacoes/ipca-setor-alimenticio/>. Acesso em: 25 jan. 2017.
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 Em referência aos setores da economia, o setor de serviços continua sendo o 
de maior representatividade de participação na economia do país.  O SANTANDER 
TRADE PORTAL8  destaca que “o setor de serviços continua representando acima de 
70% do PIB e gera emprego para 76,6% da população ativa”, tal como ilustrado no 
Gráfico 2.

Gráfico 2 Participação das Atividades Econômicas no Valor Adicionado Bruto (%) – Brasil 2000-2015  

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE).

 Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume do 
setor de serviços do país teve recuo de 4,6% em novembro de 2016 na comparação 
com o novembro anterior, já descontado o efeito da inflação, segundo dados divul-
gados na Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). 

2.1.2. Variáveis Demográficas e Sociais

 Os hábitos de consumo vêm sofrendo mudanças globalmente, modificando 
diretamente as percepções, e consequentemente, as preferências e escolhas do 
que será consumido. Segundo pesquisas da Macroplan de 20169 , Top 10 Global 
Consumer Trends for 201610 , e mais especificamente com relação à alimentação, 
Brasil Food Trends 202011  feita pela FIESP no ano 2010, estas mudanças de hábitos 
são o resultado de alguns fatores vinculados à demanda no consumo: crescimento 
e envelhecimento da população urbana, aumento no indicador da escolaridade, au-
mento no número de domicílios de pessoas solteiras e casais sem filhos, redução 

8 SANTANDER TRADE PORTAL. BRASIL: POLÍTICA Y ECONOMIA, 2016. Disponível em: <https://
es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia>. Acesso em: 25 jan. 2017.
9  VENTURA, Rodrigo. Mudanças no Perfil do Consumo no Brasil: Principais Tendências nos Próximos 
20 Anos, 2010. Disponível em: <http://macroplan.com.br/Documentos/ArtigoMacroplan2010817182941.
pdf>. Acesso em: 11 nov. 2016.
10  DAPHNE KASRIEL-ALEXANDER. EUROMONITOR INTERNATIONAL. Top 10 Global Consumer Tren-
ds for 2016, 2016. Disponível em: <http://go.euromonitor.com/consumer-trends-2016.html>. Acesso em: 
17 fev. 2017.
11  FIESP. Brasil Food Trends 2020. 2010. Disponível em: <http://www.brasilfoodtrends.com.br/Brasil_
Food_Trends/index.html>. Acesso em: 17 fev. 2017.
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no número de filhos por família, aumento da participação das mulheres no mercado 
laboral, maior acesso a informação e encarecimento dos custos para manter um 
empregado doméstico, entre outros. 
 Com relação ao estilo de vida dos brasileiros, a Pesquisa Nacional de Saúde, 
de 201312, conduzida pelo IBGE, aponta dentro dos seus marcadores de padrão 
alimentar não saudável, consumo abusivo de bebidas alcoólicas, o tempo gasto em 
comportamentos sedentários como assistir televisão e o tabagismo como os princi-
pais fatores de risco evitáveis à saúde. Ela destaca a forte associação das principais 
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como as doenças cardiovasculares, o 
câncer, o diabetes, as enfermidades respiratórias crônicas e as doenças neuropsi-
quiátricas a fatores de riscos como os citados. Atualmente, as doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) constituem um problema de saúde relevante e respondem por 
mais de 70% das causas de mortes no Brasil. A pesquisa conduzida em 2013 mostra 
um retrato do cenário estatístico pré-existente da relação entre hábitos não saudá-
veis e DCNT, mas principalmente o fato de o Ministério da Saúde e o Planejamento 
da Saúde e Orçamento estarem atentos a isso é símbolo da mudança de mentalida-
de e iniciativa para tomada de ações de conscientização com relação a seus riscos.

 Por sua parte, DANTAS (2017)13 menciona que: 

...outro dado de saúde, este mais difícil de mensurar, uma vez que apesar 

dos sintomas a maioria das pessoas não realizam os exames necessários 

para comprovar a sua natureza, é o número de pessoas com intolerâncias ou 

alergias alimentares. Intolerância alimentar ocorre quando o organismo não 

possui enzimas capazes de absorver os açúcares de determinados alimentos 

que são ingeridos. Difere-se da alergia alimentar, já que essa tem o alimento 

como invasor e reage contra ele acionando o sistema imunológico, o que não 

ocorre com a intolerância alimentar...

 O Instituto IBOPE conduziu uma pesquisa14 nas principais capitais brasileiras 
com 18.884 pessoas entre agosto de 2009 e julho de 2010, levando em conside-
ração as repostas dos entrevistados maiores de 18 anos, sobre hábitos de saúde 
e consumo da mulher brasileira. Conforme evidenciado no Gráfico 3, a pesquisa 
aponta que 40% das mulheres afirmam fazer dieta constantemente. Entre os ho-

12  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde - 
Percepção do Estado de Saúde, Estilos de Vida e Doenças Crônicas, 2013. Disponível em: < ftp://ftp.
ibge.gov.br/PNS/2013/pns2013.pdf> Acesso em: 25 jan. 2017.
13 DANTAS, Gabriela Cabral da Silva. Intolerância Alimentar. Brasil Escola, 2017. Disponível em: 
<http://brasilescola.uol.com.br/saude/intolerancia-alimentar.htm> Acesso em: 11 fev. 2017.
14  GO Globo. Ciência e Saúde: 40% das mulheres afirmam fazer dieta constantemente, diz Ibope, 
2011. Disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2011/03/40-das-mulheres-afirma-fazer-
-dieta-constantemente-diz-ibope.html>. Acesso em: 25 nov. 2016.
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mens, esse percentual é de 29%, mostra o levantamento. Enquanto 34% delas dizem 
praticar exercícios, entre os homens, o percentual vai a 43%. O percentual geral de 
entrevistados que afirmaram “quase sempre estou tratando de perder quilos” foi de 
35%. Os dados mostram ainda que 80% das mulheres se preocupam com a forma 
física. Entre os homens, o total é de 78%. Além disso, o IBOPE indica que 79% 
das mulheres pagariam “qualquer preço” pela saúde, sendo que entre os homens 
o percentual é parecido, de 77%. Paradoxalmente, 65% das mulheres disseram que 
quebram a dieta em algumas situações pelo “prazer de ingerir comidas que não são 
boas para a saúde”, enquanto 59% dos homens afirmaram que fazem o mesmo. 
Aproximadamente 35% das mulheres ouvidas afirmam ainda não ter tempo para pre-
parar comidas saudáveis. O percentual entre os homens é de 40%.

Gráfico 3 Hábitos de Saúde e Consumo dos Brasileiros, IBOPE 2010

Fonte: Autoria do Grupo.

 Ainda que já sejam altos os percentuais de homens e mulheres que se identifi-
cam com sobrepeso, a pesquisa Percepção e Realidade – Um estudo sobre a obe-
sidade nas Américas15 , realizada pela WIN Américas em nove países do continente, 
incluindo o Brasil, onde a pesquisa foi conduzida pelo CONECTA, plataforma web 
do IBOPE Inteligência, indica que há uma brecha entre a percepção de si mesmo e 
a realidade indicada IMC (Índice de Massa Corporal) dos entrevistados: conforme 
mostrado na Figura 8. No caso do Brasil 16% dos entrevistados que estão acima do 
peso dizem não ter sobrepeso, sendo este o país com menor tendência, o que faz 
do Brasil um país com alta preocupação com a estética corporal quando comparado 
com os outros países participantes da pesquisa, o que potencialmente aumenta o 
número de pessoas que procuram mudanças de hábitos e consumo de produtos 

15  IBOPE. Uma em cada quatro pessoas com sobrepeso não tem consciência de seu problema, 
2014. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/Paginas/Uma-em-cada-quatro-pessoas-
-com-sobrepeso-nao-tem-consciencia-de-seu-problema.aspx>. Acesso em: 11 nov. 2016.
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para perder peso por necessidades estéticas ou medicas. Portanto pode-se cons-
tatar que existe uma correlação entre a condição de sobrepeso das pessoas e a 
percepção geral delas sobre sua saúde conforme evidenciado na Figura 9.

Figura 8 Pessoas com Sobrepeso que Declaram não ter Sobrepeso

Fonte: WIN 2014. Pessoas com Sobrepeso de Acordo com o IMC por País.

Figura 9 Autoavaliação de Saúde no Brasil

Fonte: Instituto Brasileiro de Opinião Pública (IBOPE).

 Endossado por pesquisa da Macroplan de 2010, conclui-se que quer motivado 
por questões médicas quer por questões estéticas, há “a emergência de uma forte 
tendência nos últimos anos, no Brasil e na maioria dos países em desenvolvimento,  
à preocupação em ter e manter uma vida saudável”. A pesquisa aponta que “há uma 
parcela crescente da população disposta a investir grande parte do seu tempo e de 
seus recursos para viver mais e melhor”, aumentando o consumo de serviços e pro-
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dutos saudáveis, dentre eles, o mais evidente é a alimentação conforme mostrado no 
Gráfico 4. Segundo VENTURA (2010)16 :

...Atualmente, 80% dos jovens afirmam procurar alimentos mais saudáveis 

e naturais, 35% dos domicílios brasileiros consomem produtos diet e light e 

21% consomem produtos orgânicos. O consumo de orgânicos vem aumen-

tando 30% a cada ano, segundo estimativa do Instituto Biodinâmico, uma 

das instituições que certifica esses alimentos no Brasil. Vendas no varejo de 

alimentos mais saudáveis no Brasil saltaram de US$ 8,5 bilhões em 2004 a 

US$ 15,5 bilhões em 2009, um crescimento de 82%.

Gráfico 4 Evolução do Mercado Diet e Light – Brasil 1990-2005 (Volume de Negócios, em US$ Mi-

lhões). 

Fonte: Autoria do Grupo.

 Paralelas a essa tendência de consumo, há outras tendências pertinentes a 
óticas demográficas e sociais, apresentadas nas primeiras duas pesquisas citadas: 
o consumo prático. A análise feita é que em termos nacionais o número de homens 
e mulheres morando sozinhos é praticamente igual (49,6% de homens e 50,4% de 
mulheres) e sob o ponto de vista etário observa-se que mais de 87% das “famílias 
unipessoais”, como define o IBGE, está na faixa etária acima dos 30 anos, na cha-
mada “faixa economicamente ativa” com maior poder de compra. E essas pessoas, 
por morarem sozinhas, têm demandas próprias e formas próprias de consumo de 
bens e serviços quando comparados com o perfil de consumo de famílias ou lares 
compartilhados: há a busca por otimização do tempo, e com isso, todos os produtos 
ou serviços que possam facilitar as tarefas domésticas dessas pessoas têm grande 
chance de aceitação, por exemplo, refeições prontas e/ou congeladas. 

16  VENTURA, Rodrigo. Mudanças no Perfil do Consumo no Brasil: Principais Tendências nos Próximos 
20 Anos, 2010. Disponível em: <http://macroplan.com.br/Documentos/ArtigoMacroplan2010817182941.
pdf>. Acesso em: 11 nov. 2016.
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2.1.3. Variáveis Ecológicas e Tecnológicas

 Segundo estudos internacionais existem dois grupos de tendência bem di-
ferenciados no que se refere ao entorno ecológico: “saudabilidade e bem-estar” e 
“sustentabilidade e ética”. Conforme resultado da pesquisa Food Trends Brasil 202017  
realizada pela FIESP em conjunto com o IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística), estes dois grupos não estão plenamente consolidados individualmen-
te no Brasil. A pesquisa dos institutos Euromonitor18  com relação às tendências de 
consumo globais para 2016 e Macroplan de 201619  também trata do “consumo mais 
verde”, e como resultado destacam-se os seguintes comportamentos:

 Procuram alimentos que trazem benefícios à saúde;

 Buscam selos de qualidade e outras informações sobre a origem dos ali-
mentos;

 Procuram pela qualidade de vida como um ideal mais amplo que inclui a 
sociedade e o meio ambiente;

 Deixam de comprar produtos de empresas envolvidas com irregularidades;

 Valorizam a transparência do processo produtivo.

 Não se pode negar que a tecnologia faz parte do dia a dia do entorno familiar 
e empresarial, este conceito não escapa aos negócios do setor de alimentos, nos 
quais as questões socioambientais tornaram-se um requisito do mercado. As em-
presas que adotam práticas de sustentabilidade têm seus custos reduzidos devido a 
menor consumo de água e energia, menor geração de resíduos pela otimização do 
processo e reúso, reciclagem ou venda de resíduos quando possível.
 Outra tendência de consumo a ser relacionada nesta análise é o consumo 
on-line. A internet está tão presente na vida das pessoas para buscar informação, 
encontrar outras pessoas, estudar, aprender, trabalhar e naturalmente fazer com-
pras que não passa despercebido o nível de expansão mostrado no Gráfico 5. E 
não coincidentemente, a faixa etária que mais consome on-line também está na 
citada “faixa economicamente ativa”: aqueles entre 35 e 49 anos são os maiores 
compradores com 36% do volume de compras, seguidos por aqueles entre 25 e 34 

17  FIESP. Brasil Food Trends 2020, 2010. Disponível em: <http://www.brasilfoodtrends.com.br/Brasil_
Food_Trends/index.html>. Acesso em: 17 fev. 2017.
18  DAPHNE KASRIEL-ALEXANDER. EUROMONITOR INTERNATIONAL. Top 10 Global Consumer Tren-
ds for 2016, 2016. Disponível em: <http://go.euromonitor.com/consumer-trends-2016.html>. Acesso em: 
17 fev. 2017.
19  VENTURA, Rodrigo. Mudanças no Perfil do Consumo no Brasil: Principais Tendências nos Próximos 
20 Anos, 2010. Disponível em: <http://macroplan.com.br/Documentos/ArtigoMacroplan2010817182941.
pdf>. Acesso em: 11 nov. 2016.
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anos com 32%, entre 50 e 64 anos com 16%, entre 18 e 24 anos com 11%, mais de 
64 anos com 2% e até 17 anos com 1% (SEBRAE NACIONAL, 2016)20 .

Gráfico 5 Expansão de Vendas/E-consumidores On-line – Brasil 2001-2010. 

Fonte: E-Commerce 2010, em Macroplan, Mudanças no Perfil do Consumo no Brasil.

 Adicionalmente existe a vertente tecnológica orientada à comunicação e gestão 
dos clientes: integração dos sistemas de CRM (Customer Relationship Management) 
para que a empresa possa focar em atender às necessidades dos clientes. O uso 
de aplicativos de celular como: Apetitar, iFood e Pedidos se apresenta como uma 
alternativa para agilizar o atendimento e oferecer mais uma opção de serviço ao 
cliente no segmento delivery. Os websites e redes sociais representam outra fonte de 
divulgação e comunicação de baixo custo e alto índice de eficiência. Ao buscar um 
local para comer fora de casa, o consumidor busca na internet informações como 
recomendações e comentários feitos por outros clientes21 . 
 Transportando a análise novamente para a esfera de consumo alimentar, ciente 
das demais tendências apresentadas, é possível concluir, portanto, com foco nesta 
esfera, que os consumidores de alimentos saudáveis tendem a serem indivíduos 
bem informados, exigentes, que buscam transparência e praticidade tanto na forma 
de adquirir a refeição quando de recebê-la, e procuram responsabilidade socioam-
biental como valor agregado.

20  SEBRAE NACIONAL. Estudo revela o perfil do consumidor on-line, 2016. Disponível em: <http://
www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/estudo-revela-o-perfil-do-consumidor-on-line,2dfa9e665b-
182410VgnVCM100000b272010aRCRD>. Acesso em: 07 fev. 2017.
21  SEBRAE. Alimentação fora do lar: produtividade, eficiência e sustentabilidade, 2015. Disponível 
em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/alimentacao-fora-do-lar-produtividade-eficiencia-e-sus-
tentabilidade>. Acesso em: 30 nov. 2016.
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2.2. Macroambiente – Ameaças e Oportunidades

 Segundo Lobato (2012, p. 52): 

As oportunidades são as situações ou os acontecimentos externos à organi-

zação que podem contribuir positivamente para o exercício da sua missão e o 

alcance de sua visão. As ameaças são situações ou acontecimentos externos 

à organização que podem prejudicar o exercício de sua missão e o alcance 

de sua visão.

 Para realizar o processo de avaliação das oportunidades e ameaças foi utiliza-
do o método das matrizes de oportunidades e ameaças proposto por Kotler e Keller 
(2012) mostrado na Figura 10. Na sequência, serão apresentadas as oportunidades 
e ameaças com influência no negócio já identificadas durante o levantamento das 
variáveis externas do macroambiente desenvolvidas no subitem 2.1, as quais envol-
vem fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ecológicos e legais.

Figura 10 Matriz de Oportunidades e Ameaças. 

Fonte: Kotler, P.; Keller, K. (2012, p.50). Adaptação dos Autores.

2.2.1. Tendências Econômicas

 Através das variáveis de perspectiva econômica descritas no subitem 2.1.1 e 
considerando o impacto potencial positivo ou negativo para o negócio, é possível 
sumarizar as oportunidades e ameaças e seu respectivo grau de atratividade ou de 
gravidade e a probabilidade de sucesso ou ocorrência conforme mostrado no Qua-
dro 1.
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Quadro 1 Oportunidades e Ameaças – Tendências Econômicas 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

2.2.2. Tendências Culturais e Sociais

 Através das variáveis de perspectiva demográfica, social e cultural da popu-
lação é possível sumarizar as oportunidades e ameaças e seu respectivo grau de 
atratividade ou de gravidade e a probabilidade de sucesso ou ocorrência conforme 
mostrado no Quadro 2 .

Quadro 2 Oportunidades e Ameaças – Tendências Culturais e Sociais 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

22 Valor Econômico. Mercado projeta inflação menor em 2016 e 2017, traz Focus, 2016. Disponí-
vel em: < http://www.valor.com.br/brasil/4724907/mercado-projeta-inflacao-menor-em-2016-e-2017-traz-
-focus>. Acesso em: 18 fev. 2017.
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2.2.3. Tendências Ecológicas e Tecnológicas

 Através das variáveis comportamentais de perspectiva ecológica e tecnológica 
da população descritas no subitem 2.1.3 e considerando o potencial impacto posi-
tivo ou negativo para o negócio, é possível sumarizar as oportunidades e ameaças 
e seu respectivo grau de atratividade ou de gravidade e a probabilidade de sucesso 
ou ocorrência conforme mostrado no Quadro 3.

Quadro 3 Oportunidades e Ameaças – Tendências Ecológicas e Tecnológicas 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

2.3. Análise da Competitividade – Setor de Alimentação

 O setor de alimentos representa um setor bastante movimentado da economia 
brasileira; a demanda por produtos e serviços de alimentação é crescente na medida 
em que novos agentes são incorporados ao mercado consumidor, de acordo com 
as tendências sociais e demográficas, tais como o crescimento e envelhecimento 
populacional urbano, o aumento no número de famílias unipessoais ou casais sem 
filhos e o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho, entre outros, 
e é esperado um aumento do consumo de serviços prestados às famílias, entre os 
quais figuram os serviços de alimentação. Logicamente, como em todo setor atuante 
na economia, existe um comportamento dinâmico em função dos fatores macro e 
microeconômicos que não deve ser desconsiderado. 
 Segundo resultados da Pesquisa Anual de Serviços (PAS) 201423  realizada pelo 
IBGE, para final de 2014, o segmento de serviços prestados principalmente às famí-
lias, dentro do qual se encontram as atividades relacionadas ao serviço de alimen-

23  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa Anual de Serviços, Rio 
de Janeiro, v. 16, p.1-82, 2014. Disponível em: < http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo
?view=detalhes&id=7150> Acesso em: 05 mar. 2017.
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tação, teve uma participação de 11,8% (vide Gráfico 6) dentro da geração de receita 
operacional líquida nominal do total do setor de serviços do Brasil com geração de 
R$ 164 bilhões.

Gráfico 6 Participação das Atividades do Setor Serviços no Brasil – 2014 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).

 Analisando-se especificamente o setor de serviços prestados às famílias é pos-
sível observar que, entre os anos de 2007 e 2014, o setor de serviços de alimenta-
ção apresentou uma participação média de 65% dentro do processo de geração de 
receita no Brasil conforme apresentado no Gráfico 7, alcançando uma geração de 
receita neste setor, em 2014, de R$ 109 bilhões.

Gráfico 7 Participação da Receita Operacional Líquida do Setor de Serviços de Alimentação Dentro 

do Setor de Serviços Prestados às Famílias – Brasil 2007-2014. 

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).
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 No que tange ao estado de São Paulo, os setores de alimentação em conjunto 
com as atividades do setor de alojamento apresentaram em média 81% de participa-
ção na geração de receita operacional líquida total do setor de serviços prestados às 
famílias no mesmo período, conforme mostrado no Gráfico 8, alcançando um total 
de receita operacional líquida gerada no final de 2014 de R$ 52,4 bilhões. 

Gráfico 8 Participação da Receita Operacional Líquida do Setor de Serviços de Alimentação e Aloja-

mento Dentro do Setor de Serviços Prestados às Famílias – São Paulo 2007-2014. 

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).

 Durante os últimos anos, o volume de consumo do setor de serviços prestados 
às famílias e serviços no geral tem acompanhado um processo de queda devido aos 
impactos gerados pela recessão econômica do país iniciada no ano de 2015. Segun-
do resultados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)24  realizada pelo IBGE, é possível 
evidenciar que, entre agosto de 2015 e dezembro de 2016, no estado de São Paulo, 
o setor de serviços prestados às famílias, dentro do qual encontram-se os serviços de 
alimentação, apresentou a maior variação anual negativa acumulada em 12 meses 
em julho de 2016 com um valor de -4,5%, e a maior variação no Brasil ocorreu no mês 
de fevereiro de 2016 com uma queda de -5,5%. A partir destes períodos, o setor de 
serviços prestados às famílias, ainda com variação negativa acumulada, apresentou 
um crescimento contínuo, fechando em dezembro de 2016 em -3% no estado de São 
Paulo e em -4,4% no Brasil, conforme pode-se evidenciar no Gráfico 9.

24  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Indicadores IBGE - Pesquisa 
Mensal de Serviços. Jan. 2014 – Dez. 2016. Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblio-
teca-catalogo?view=detalhes&id=72419> Acesso em: 04 mar. 2017.
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Gráfico 9 Volume de Consumo do Setor Serviços e Serviços Prestados às Famílias no Brasil e em São 

Paulo – Evolução mensal da variação acumulada em 12 meses (%): Ago/2015-Dez/2016 

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).

 No Gráfico 10, é possível evidenciar que a receita operacional líquida também 
tem acompanhado a queda devido aos efeitos da redução no volume de consumo.

Gráfico 10 Receita Operacional Líquida do Setor de Serviços Prestados às Famílias no Brasil e em 

São Paulo – Evolução Mensal da Variação Acumulada em 12 Meses: Jan/2014-Dez/2016

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).
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 Muito embora o setor de serviços no geral apresente queda, segundo Santos 
(2016)25 , mesmo com a crise econômica e política, os setores de alimentação dentro 
e fora do domicílio continuam crescendo. Pesquisas da Federação de Indústrias do 
Estado de São Paulo (FIESP) indicam que o crescimento no setor de alimentação 
fora do lar foi de 35% no ano 2015 com a abertura de novos empreendimentos gas-
tronômicos, representando 33% dos gastos com alimentos e bebidas e movimen-
tando cerca de 300 milhões ao ano. Segundo Tabela 1, no estado de São Paulo, os 
estabelecimentos comerciais que têm por finalidade oferecer produtos e serviços de 
alimentação e alojamento somaram 90,7 mil no ano de 2014, representando 32,4% 
do total de estabelecimentos no Brasil, segundo resultados da Pesquisa Anual de 
Serviços (PAS) 201426. Em termos de emprego, para o ano de 2014, o setor de ali-
mentação e alojamento de São Paulo ocupava 743,3 mil pessoas com um gasto em 
salários e remunerações de R$ 11,3 bilhões, representando uma participação de 
33,9% e 37,8% do total do setor de alimentação e alojamento do Brasil.

Tabela 1 Representatividade dos Serviços de Alimentação e Alojamento. São Paulo 2007-2014. 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).

 No Gráficos 11 e 12, é possível observar que no geral existe uma taxa de cresci-
mento tanto no número de empresas atuantes no setor de alimentação e alojamento 
quanto no número de pessoas empregadas por este setor, alcançando, entre os 
anos 2007 e 2014, um crescimento em São Paulo de 14,8% no número de empreen-
dimentos atuantes e de 52,5% no pessoal empregado.

25  SANTOS, Marcelo. Na contramão da crise, setor de alimentação cresce sem parar, 2016. Publica-
do pela Infood. Disponível em: <http://infood.com.br/na-contramao-da-crise-setor-de-alimentacao-cresce-
-sem-parar/>. Acesso em: 25 jan. 2017.
26  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa Anual de Serviços, Rio 
de Janeiro, v. 16, p.1-82, 2014. Disponível em: < http://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-catalogo
?view=detalhes&id=7150> Acesso em: 05 mar. 2017.
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Gráfico 11 Taxa de Variação Anual no Número de Empresas do Setor de Serviços Prestados às Famí-

lias e do Setor de Alimentação e Alojamento – Brasil e São Paulo 2007(ano base)-2014 (%)

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).

Gráfico 12 Taxa de Variação Anual no Número de Pessoas Empregadas no Setor de Serviços Presta-

dos às Famílias e no Setor de Alimentação r Alojamento – Brasil r São Paulo 2007(Ano Base)-2014 (%)

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).

 O setor de alimentação representa uma parte importante na prestação de ser-
viços e ocupação de emprego, mas também é um setor fundamental de consumo 
dentro do orçamento familiar. Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008 
– 200927, as despesas familiares em alimentação no estado de São Paulo represen-
tavam em média 15,2% do total do orçamento mensal familiar, variando a represen-
tatividade entre 9 a 23% em função da renda conforme Tabela 2.

27  INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Pesquisa de Orçamentos Familia-
res 2008 – 2009: Despesas, Rendimentos e Condições de Vida, 2010. Disponível em: < http://biblioteca.
ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv45130.pdf> Acesso em: 08 mar. 2017.
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Tabela 2 Despesa Média Mensal Familiar em Alimentação – São Paulo 2008-2009

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).

Gráfico 13 Participação das Despesas em Alimentação no Domicílio e Fora do Lar em Função do 

Orçamento Familiar Mensal – São Paulo 2008-2009.

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).

 Conforme Gráfico 13, no estado de São Paulo, aproximadamente entre 25% a 
53% do orçamento total mensal gasto em alimentação é dedicado ao consumo de 
serviços de alimentação fora do lar, variando em função da renda familiar e represen-
tando em média 39% de participação. Em outras palavras, para um grupo familiar 
cujo rendimento monetário familiar é de até R$ 1.245,00, as despesas em alimenta-
ção fora do lar variam entre R$ 50 e R$ 70,00, equivalente a 25% das despesas em 
alimentação, e para um grupo familiar com renda acima de R$10.375,00 as despe-
sas em alimentação fora do lar correspondem a R$ 607,37, equivalentes a 52,7% das 
despesas com alimentação.
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Gráfico 14 Classificação da Participação das Despesas com Consumos em Alimentação Fora do Lar 

em Função do Orçamento Familiar Mensal – São Paulo 2008-2009.

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca - IBGE).

 Considerando-se que do total do orçamento familiar entre 20% a 50% é utilizado 
em alimentação fora do lar, é possível concluir que este setor representa um padrão de 
consumo forte nas famílias de São Paulo. Outro dado interessante é a prioridade dada 
na hora de consumir alimentos fora do lar: a maior parte do dinheiro, em média 66,8%, 
é destinada ao pagamento de almoços e jantares conforme evidenciado no Gráfico 14.

2.4 Definição do Segmento de Mercado

 Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde 
(2014, p. 8)28 :

28  Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira, 2014. 2 ed. Brasília. Disponível em: 
<http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-
-Miolo-PDF-Internet.pdf> Acesso em: 11 mar. 2017.
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Alimentação Adequada e Saudável é um direito humano básico que envolve a 

garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma 

prática alimentar apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais do indi-

víduo e que deve estar de acordo com as necessidades alimentares especiais; 

ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e 

etnia; acessível do ponto de vista físico e financeiro; harmônica em quantidade 

e qualidade, atendendo aos princípios de variedade, equilíbrio, moderação e 

prazer e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis.

 Segundo Cabral (2017)29 :

A alimentação saudável é a ingestão de, principalmente, alimentos naturais 

em nossas refeições diárias. Nessa é necessária a absorção de açúcares, 

carnes, ovos, hortaliças, frutas, legumes, leite, óleos, massas, raízes e tubér-

culos. A quantidade necessária para a alimentação saudável varia para cada 

organismo já que é levado em consideração a altura, a idade, o peso, e a 

saúde de cada indivíduo, além das atividades físicas praticadas pelo mesmo.

 Considerando as definições citadas acima, é possível sumarizar que alimenta-
ção saudável é a prática alimentar adequada em quantidade e qualidade tomando-
-se como referência as necessidades biológicas, socioculturais e especiais de cada 
indivíduo de acordo com sua fase do curso da vida e priorizando a ingestão de 
alimentos principalmente naturais ou minimamente processados, visando maximizar 
a saúde e o bem-estar conforme ilustrado na Figura 11.

Figura 11 
Classificação 

dos Alimentos 

Segundo o 

Tipo de 

Processamento.

Fonte: Autoria 

do Grupo, 2017 

(com Base nas 

Informações 

do Guia de 

Alimentação do 

Ministério da 

Saúde).

29  CABRAL, Gabriela. Alimentação Saudável. Mundo Educação, 2017 Disponível em: <http://mundo-
educacao.bol.uol.com.br/saude-bem-estar/alimentacao-saudavel.htm>. Acesso em: 11 mar. 2017.
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2.4.1. Identificando as Variáveis de Segmentação

 Segundo Kotler e Keller (2012, p. 228)30 :

A segmentação de mercado divide um mercado em fatias bem definidas. Um 

segmento de mercado consiste em um grupo de clientes que compartilham 

um conjunto semelhante de necessidades e desejos. [...] Alguns pesquisado-

res tentam formar segmentos por meio de análise de características descri-

tivas: geográficas, demográficas e psicográficas [...]. Outros pesquisadores 

tentam identificar segmentos por meio da análise de questões ‘comporta-

mentais’, [...].

 Os diferentes tipos de segmentação assim como algumas das variáveis de 
segmentação para mercados consumidores estão presentados no Quadro 4.

Quadro 4 Tipos de Segmentação de Mercados Consumidores.

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base nas Informações do KOTLER, P.; KELLER, K., 2012)31.

2.4.2. Atratividade do Segmento

 As técnicas implantadas pelas empresas de alimentos, com o intuito de apro-
veitar a fabricação em escala e diminuir os custos dos produtos, têm levado os con-
sumidores a adotar práticas alimentares rápidas gerando como consequência um 
alto índice de obesidade e maiores doenças na população. Segundo a Food Maga-

30  KOTLER, Philip.; KELLER, Kevin. Administração de Marketing. 14 ed. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2012.
31 _____________.; _____________. _____________. 14 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 
2012. 208-244 p.
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zine (2014)32, a sociedade, hoje, ciente das consequências de uma má alimentação, 
caminha em sentido contrário aos hábitos alimentares rápidos fazendo com que a 
população aumente o consumo de formas de consumo mais naturais e saudáveis 
em procura por uma melhor qualidade de vida. Não é por acaso que existe uma 
grande quantidade de indicativos que oficializam a alimentação saudável como uma 
tendência forte para os próximos anos conforme pode ser evidenciado na Figura 12.

Figura 12 Alimentação 

Saudável em Números

Fonte: Food Magazine. (2014).

 Da mesma forma, também é possível evidenciar mudanças dentro das empre-
sas para ajustar seus cardápios e oferecer esta linha de produtos e serviços. No que 
tange ao consumo alimentar no Brasil, as pesquisas de tendência de consumo dos 
institutos Euromonitor33  com relação às tendências de consumo globais para 2016 e 
Macroplan de 201634  apontam que o Brasil é o quinto maior mercado de alimentos e 
bebidas saudáveis do mundo, com volume de vendas de US$ 27,5 bilhões em 2015. 

32 Food Magazine. Alimentação Saudável. 2014. Disponível em: <http://www.foodmagazine.com.br/
food-service-noticia-fique-por-dentro/alimentacao-saudavel>. Acesso em: 14 mar. 2017.
33  DAPHNE KASRIEL-ALEXANDER. EUROMONITOR INTERNATIONAL. Top 10 Global Consumer Tren-
ds for 2016. 2016. Disponível em: <http://go.euromonitor.com/consumer-trends-2016.html>. Acesso em: 
17 fev. 2017.
34  VENTURA, Rodrigo. Mudanças no Perfil do Consumo no Brasil: Principais Tendências nos Próximos 
20 Anos. 2010. Disponível em: <http://macroplan.com.br/Documentos/ArtigoMacroplan2010817182941.
pdf>. Acesso em: 11 nov. 2016.
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 Apontam-se os seguintes motivos para o crescimento do segmento: 28% dos 
brasileiros consideram o valor nutricional o mais importante na hora de consumir um 
produto enquanto 22% dão preferência a alimentos naturais e sem conservantes. 
Essa tendência é reflexo natural das mudanças de hábitos motivados entre outros 
pela necessidade de passar cada vez mais tempo fora de casa, entre trabalho, estu-
do e outras atividades. Ainda que duas das pesquisas tenham sido realizadas no ano 
de 2010, as tendências de consumo não têm registrado mudanças nos últimos seis 
anos. Ao contrário, a força de tais tendências tem aumentado e, em consequência, 
as exigências dos clientes estão cada vez maiores.

 Segundo o SEBRAE (2015)35 : 

O consumo de alimentos saudáveis no Brasil vem crescendo nos últimos 

anos. De acordo com um estudo da agência de pesquisa Euromonitor, o 

mercado de alimentação ligado à saúde e ao bem-estar cresceu 98% 

no país de 2009 a 2014. O setor movimenta US$ 35 bilhões por ano no Bra-

sil, que é o quarto maior mercado do mundo. [...] para 28% dos brasileiros, 

consumir alimentos nutricionalmente ricos é muito importante. Além disso, 

22% da população opta por comprar alimentos naturais e sem conservantes.

 
 Mariana Shimamoto, consultora da Investimentos e Notícias (2015)36 , publica 
que o “setor de alimentação saudável deve crescer 50% até 2019”, e reporta que “a 
previsão é de que, até 2019, este segmento movimente R$ 110 bilhões, crescendo 
mais de 50%”.

 Segundo artigo da Agência Globo publicado pela revista Pequenas Empresas 
& Grandes Negócios (2016)37 :

A busca por um estilo de vida mais saudável deu lugar a uma série de no-

vas empresas, amparadas na produção de alimentos orgânicos, sem lac-

tose, sem glúten, sem gordura e mais naturais. O Brasil já é o quinto maior 

mercado de alimentos e bebidas saudáveis, com volume de vendas de US$ 

35  SEBRAE NACIONAL. Segmento de alimentação saudável apresenta oportunidades de negócio. 
2015. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/segmento-de-alimentacao-
-saudavel-apresenta-oportunidades-de-negocio,f48da82a39bbe410VgnVCM1000003b74010aRCRD>. 
Acesso em: 10 jan. 2017.
36  SHIMAMOTO, Mariana. Setor de alimentação saudável deve crescer 50% até 2019. Investimentos 
e Notícias. 2015. Disponível em: <http://www.investimentosenoticias.com.br/noticias/negocios/setor-de-
-alimentacao-saudavel-deve-crescer-50-ate-2019>. Acesso em: 16 mar. 2017.
37  Agência Globo. Pequenas Empresas & Grandes Negócios Brasil é o 5° maior mercado do setor 
de alimentos e bebidas saudáveis, 2016. Disponível em: <http://revistapegn.globo.com/Como-abrir-uma-
-empresa/noticia/2016/08/brasil-e-o-5-maior-mercado-do-setor-de-alimentos-e-bebidas-saudaveis.html>. 
Acesso em: 16 mar. 2017.



vol. 17 | nº 14 | p. 167-332 | 2019

 207Plano Integrado de Negócios para a Abertura da Empresa NutriMeals: Serviço Delivery de Refeições Saudáveis

27,5 bilhões em 2015, segundo levantamento da Euromonitor. A velocidade 

de crescimento do segmento impressiona: de 20%, em média, desde 2012 

contra 8% no resto do mundo [...].

  Adicionalmente, Rennan (2017)38, no seu artigo “5 Tendências do Segmento de 
Alimentação em 2017”, comenta que, para a consultora Karyna Muniz, o setor que 
ganhará mais força em 2017 será o de comidas saudáveis acompanhando o consu-
midor na busca por se alimentar melhor. Com base nas informações apresentadas, 
assim como nos resultados da pesquisa Brasil Food Trends – 202039 , pode-se con-
cluir que a demanda por alimentos saudáveis é uma tendência confirmada para os 
próximos dez anos, e impulsionada por fatores como a preocupação dos brasileiros 
com a saúde, o aumento da expectativa de vida, o crescimento da obesidade, o 
estilo de vida estressante e sedentária e a preocupação pela estética pessoal; com 
tudo isto, a alimentação saudável “é mais que uma tendência, é uma necessidade de 
saúde pública”.

2.4.3. Segmentos-Alvo

 Segundo Kotler e Keller (2012, p. 245)40 , o processo de seleção de segmen-
tos-alvo requer como primeiro passo a identificação dos segmentos de mercado 
potenciais, a avaliação de cada um e finalmente um processo decisório sobre quan-
tos e em quais segmentos a empresa deverá focar suas ações de marketing. Para 
identificar segmentos-alvo é possível utilizar a combinação de diferentes variáveis 
de segmentação em uma abordagem baseada em necessidades. A escolha dos 
segmentos-alvo potenciais será feita utilizando as primeiras duas etapas menciona-
das por Kotler e Keller e sustentada na proposta de abordagem de sete etapas de 
Roger Best41 , conforme mostrado no Quadro 5.

Quadro 5 Etapas no Processo de Segmentação de Mercados

Fonte: Adaptação de BEST, Robert J. Marketing Estratégico. 4 ed. Madrid: Pearson Educación, S.A. 2007.

38  JULIO, Rennan. Pequenas Empresas & Grandes Negócios 5 Tendências do segmento de Ali-
mentação em 2017, 2017. Disponível em: <http://revistapegn.globo.com/Feira-do-Empreendedor-SP/
noticia/2017/01/5-tendencias-do-segmento-de-alimentacao-em-2017.html>. Acesso em: 11 mar. 2017
39 FIESP. Brasil Food Trends 2020, 2010. Disponível em: <http://www.brasilfoodtrends.com.br/Brasil_
Food_Trends/index.html>. Acesso em: 17 fev. 2017.
40  KOTLER, Philip.; KELLER, Kevin. Administração de Marketing. 14 ed. São Paulo: Pearson Education 
do Brasil, 2012.
41 BEST, Robert J. Marketing Estratégico. 4 ed. Madrid: Pearson Educación, S.A, 2007.
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 Com base nos conceitos de alimentação saudável, é possível evidenciar pa-
râmetros importantes para o processo de segmentação como: aspectos comporta-
mentais relacionados às práticas alimentares, aspectos biológicos, fisionómicos e 
socioculturais, e condições especiais de saúde dos indivíduos. Neste sentido, como 
referência inicial para o processo de identificação de segmentos-alvo, serão utiliza-
dos os resultados da pesquisa realizada por Missagia e Rezende (2011)42  apresen-
tados no Quadro 6 .

Quadro 6 Segmentos-alvo e Fatores Identificadores do Consumo de Alimentação Saudável

Fonte: Adaptação de MISSAGIA, S.; REZENDE, D. 2011.

42  MISSAGIA V., Simone; REZENDE C. Daniel de. A Alimentação Saudável Sob a Ótica do Consumi-
dor: Identificando Segmentos de Mercado. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <http://www.anpad.org.
br/admin/pdf/MKT108.pdf> Acesso em: 27 mar. 2017.  
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2.5. Potencial Total do Mercado

 A metodologia a seguir na quantificação do potencial total de mercado é o 
modelo proposto por Carlos de Faria43  da Merkatus, baseado no modelo desen-
volvido pelo Prof. Dole A. Anderson, seguindo uma análise de três etapas: pessoas 
(população segmentada) com dinheiro (renda ou indicadores de poder aquisitivo) 
para gastar (percentual da renda aplicada ao bem ou serviço). Neste sentido, foram 
estudados fatores geográficos do município de Santo André, tais como densidade 
populacional por tipo de região e por bairro e aplicando um processo de associação 
utilizando variáveis de segmentação demográficas do perfil de consumo de alimen-
tação fora do lar, faixa etária e tipo de renda. Os dados municipais foram coletados 
do Anuário de Santo André 201644 , publicado pela prefeitura municipal. A cidade 
de Santo André possui uma área territorial de 174,38 Km2, representando 0,07% do 
território do estado de São Paulo.

Figura 13 Zoneamento municipal de Santo André

Fonte: Prefeitura de Santo André (2016).

 Santo André encontra-se dividido em dois setores: Macrozona Urbana e Ma-
crozona de Proteção Ambiental conforme ilustrado na Figura 13. Conforme Gráfico 

43  FARIA, Carlos A. de. Portal Webmarketing. Potencial de Mercado: O que é e como medir? Disponí-
vel em: <http://www.portalwebmarketing.com/potencial_de_mercado_o_que_e_e_como_medir/tabid/304/
Default.aspx> Acesso em: 02 abr. 2017.
44  Prefeitura de Santo André. Anuário de Santo André 2016 – Ano base 2015. Santo André, 2016. Dis-
ponível em: <http://www2.santoandre.sp.gov.br/index.php/2014-09-10-19-59-37/publicacoes/category/3-
-anuarios-de-santo-andre>. Acesso em: 31 mar. 2017.



210 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

15, no ano de 2015, a população de Santo André era de 710.210 pessoas e seu cresci-
mento populacional médio por ano foi de 4,8% entre os anos 2000 e 2015 (IBGE, 2015).

Gráfico 15 Crescimento Populacional – Santo André 1960-2015

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE / Censo 2010 / Estimativa de 2015 Publicada pela Prefeitura de Santo André no Anuário de Santo 

André 2016).

 Adicionalmente, conforme mostrado no Gráfico 16, a composição familiar de 
Santo André é principalmente de casais com filhos (58,5%). A presença de filhos nas 
famílias possui uma representatividade de 78,5% e a representatividade de famílias 
com ou sem presença de filhos que possuem apenas um responsável é de 18,2%.

Gráfico 16 Distribuição Populacional Segundo o Tipo de Composição Familiar - Santo André 2015.

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE / Censo 2010 / Estimativa de 2015 Publicada pela Prefeitura de Santo André no Anuário de Santo 

André 2016).

 Em referência à distribuição da população por sexo e faixa etária, é possível evi-
denciar no Gráfico 17, segundo estimativa 2015 com base no Censo 2010 do IBGE, 
que até os 29 anos existe uma tendência de uniformidade no número de homens e 
mulheres. A partir dos 30 anos de idade em diante existe uma tendência de aumento 
no número de residentes de sexo feminino.
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Gráfico 17 Distribuição Percentual da População por Sexo e Faixa Etária - Santo André 2015.

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE / Censo 2010 / Estimativa de 2015 Publicada pela Prefeitura de Santo André no Anuário de Santo 

André 2016).

 A Macrozona Urbana possui 66,39Km2 da extensão territorial total do município, 
onde residem 95,8% dos habitantes representando um total de 680.097 habitantes. 
Já a Macrozona de Proteção Ambiental possui 101,1 Km2 e nela residem apenas os 
4,2% restantes da população do município. 
 Por outro lado, na Macrozona Urbana de Santo André, é possível constatar 
que 33% da população recebe uma renda média per capita menor de R$1200, que 
50% da população se encontra na faixa de renda média per capita entre R$1.200,00 
e R$2.500,00 e 17% possuem uma renda média per capita acima de R$ 2.500,00 
conforme evidenciado no Gráfico 18.

Gráfico 18 Distribuição Percentual da População da Macrozona Urbana por Rendimento Médio Fami-

liar Per Capita – Santo André 2015.

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE / Censo 2010 / Estimativa de 2015 Publicada pela Prefeitura de Santo André no Anuário de Santo 

André 2016).
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 Fazendo uma análise cruzada da distribuição populacional em função da renda 
média per capita e da faixa etária é possível constatar uma tendência de aumento 
da representatividade dos grupos com maior renda média a partir dos 20 anos de 
idade, motivado provavelmente por uma maior participação de pessoas dentro da 
população economicamente ativa do município. Outro dado interessante é que o 
número de pessoas com maior renda média per capita aumenta proporcionalmente 
com a idade conforme mostrado no Gráfico 19.

Gráfico 19 Distribuição da População da Macrozona Urbana por Rendimento Médio Familiar Per Ca-

pita e por Faixa Etária – Santo André 2015 .

Fonte: Autoria do grupo, 2017 (com Base em Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE / Censo 2010 / Estimativa de 2015 Publicada pela Prefeitura de Santo André no Anuário de Santo 

André 2016).

 Outro fator a ser analisado é a localização dos bairros em função da renda 
média. Na Figura 14 é possível observar que os bairros com a maior renda média per 
capita encontram-se localizados perto da região do centro do município e que a ren-
da média per capita vai diminuindo à medida que a distância dos bairros ao centro 
vai aumentando.
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Figura 14 Principais bairros da Macrozona urbana por renda média per capita – Santo André 2015 

.

Fonte: Adaptação de Google Maps45  feita pelo grupo, 2017 (com base em dados do Instituto Brasi-

leiro de Geografia e Estatística – IBGE / Censo 2010 / Estimativa 2015 publicados pela Prefeitura de 

Santo André no Anuário de Santo André 2016).

 Uma vez realizado o estudo geográfico e demográfico do mercado-alvo, no 
Quadro 7 , foram consolidadas as variáveis de segmentação a serem utilizadas na 
definição do potencial total do mercado.

45  GOOGLE. Bairros de Santo André, SP, 2017. Disponível em:  <https://www.google.com/maps/d/u/0/
viewer?ll=-23.674239351950774%2C-46.50065629337172&spn=0.220012%2C0.291824&hl=pt-BR&msa
=0&z=13&source=embed&ie=UTF8&mid=1jwy-etnMnpIiPwrcNwqX3shxQxc> Acesso em: 08 abr. 2017.
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Quadro 7 Perfis de Segmentação Utilizados na Definição do Potencial Total de Mercado 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Considerando os fatores de segmentação definidos no Quadro 7 , é possível 
identificar um potencial total de mercado de 92.640 consumidores na Macrozona Ur-
bana da cidade de Santo André com um potencial de gasto de R$ 24,22 milhões men-
sais em alimentação saudável fora do lar, conforme foi sumarizado nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 Potencial Total de Mercado do Setor de Alimentação Saudável em Número de Consumidores 

- Santo André. 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Tabela 4 Potencial Total de Mercado do Setor de Alimentação Saudável em R$ por Mês - Santo An-

dré. 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

3. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

3.1. Descrição Geral

 Seguindo a definição de negócio apresentada no Capítulo 1, os produtos ofere-
cidos pela NutriMeals são refeições saudáveis prontas, preparadas com ingredientes 
frescos e de alta qualidade, podendo ser selecionadas pelos clientes através de pla-
taforma on-line. A NutriMeals trabalha para atingir os atributos de uma alimentação 
saudável de acordo com o Ministério de Saúde, tais como acessibilidade, valorização 
da variedade e de preparações alimentares tradicionais, harmonia em quantidade e 
qualidade, coloração natural e segurança sanitária. Neste capítulo serão abordados 
detalhes destes produtos e da forma de comercialização e entrega. 
 As refeições oferecidas pela NutriMeals proporcionam aos clientes uma expe-
riência gastronômica ao mesmo tempo em que permitem manter um controle nutri-
cional.  Todo o cardápio oferecido é acompanhado de informações nutricionais e o 
processo de produção segue rigorosos controles de qualidade, oferecendo diversi-
ficação para atender às diversas necessidades dos clientes. De acordo com o Guia 
Alimentar para a população Brasileira de 201446 , elaborado pelo Ministério da Saúde, 
o consumo de energia necessário para manutenção da saúde e da boa nutrição 
varia com o sexo, a idade, o nível de atividade física, o estado fisiológico, a presença 
ou ausência de doenças e o estado nutricional da pessoa. Neste sentido, não há 
destaque para a quantidade absoluta de cada alimento ou para a quantidade total de 
calorias a serem consumidas nas refeições, pois não existe uma regra que possa ser 
generalizada. Embora não exista recomendação para a quantificação existem quatro 
recomendações claras e uma regra de ouro, conforme listadas a seguir:

 Recomendação 1: Fazer de alimentos in natura ou minimamente processa-
dos a base da alimentação;

46  Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira. 2014. 2 ed. Brasília. Disponível em: 
<http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_populacao_brasileira_2ed.pdf> Acesso em: 
19 mai. 2017.
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 Recomendação 2: Utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas 
quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culiná-
rias;

 Recomendação 3: Limitar o uso de alimentos processados, consumindo-
-os, em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações culiná-
rias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou mini-
mamente processados;

 Recomendação 4: Evitar alimentos ultraprocessados;

 Regra de Ouro: Preferir sempre alimentos in natura ou minimamente pro-
cessados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados.

 A NutriMeals adota os mesmos critérios e recomendações do Ministério de 
Saúde para a elaboração de suas refeições, deixando explicitamente claro para o 
cliente consumidor que as necessidades nutricionais individuais de cada um, parti-
cularmente de calorias, por causa de exigências expressivamente diferentes devem 
ser avaliadas e calculadas por um nutricionista.

3.1.1. Produtos

 Os produtos oferecidos pela NutriMeals podem ser identificados no website 
conforme descritos no Quadro 8  e ilustrados na Figura 15:

Quadro 8 Tipos de Produtos Oferecidos pela NutriMeals  

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Figura 15 Produtos e Preços Ofertados pela NutriMeals  

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Para maior entendimento do conceito da linha de produto “Monte sua salada”,  
os detalhes da composição de produto foram apresentados na Figura 16.

Figura 16 Conceito de Produto “Monte sua Salada”   

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

3.1.2. Área de Atendimento e Prazo de Entrega

 Os produtos adquiridos da NutriMeals serão entregues em um prazo entre 30 a 
50 minutos. A área de atendimento contemplará aproximadamente um raio máximo de 
6 km a partir da Rua Marina, do Bairro Campestre, no município de Santo André do es-
tado de São Paulo, perto da Av. Dom Pedro II com o intuito de atender principalmente 
os bairros de maior renda familiar per capita conforme sumarizado no Quadro 9. 
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Quadro 9 Área de atendimento – Lista de bairros e distancia desde o local da NutriMeals   

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base em Censo 2010 - Estimativa 2015 Publicados pela Prefei-

tura de Santo André no Anuário de Santo André 2016 e Referência de Distância de Google Maps).

3.1.3. Processo de Compra E Pagamento

 A compra poderá ser efetuada através dos seguintes canais: website, WhatsA-
pp ou telefone, de forma avulsa ou compra planejada com entrega programada. O 
pagamento poderá ser feito via cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro e boleto 
bancário (compra planejada). A entrega será realizada após confirmação de paga-
mento.

3.1.4. Taxa de Entrega

 Não haverá taxa de entrega. O frete é de responsabilidade e custo da NutriMe-
als Ltda.

3.1.5. Horário de Atendimento

 O foco inicial da NutriMeals é atender os consumidores no horário do almoço. 
Desta forma, o horário de atendimento por telefone e WhatsApp será de segunda-
-feira à sexta-feira das 10h às 15h, exceto feriados. Compras feitas pela internet fora 
deste período serão atendidas a partir das 10h do dia útil seguinte. As entregas serão 
efetuadas das 10h30 às 15h30.



vol. 17 | nº 14 | p. 167-332 | 2019

 219Plano Integrado de Negócios para a Abertura da Empresa NutriMeals: Serviço Delivery de Refeições Saudáveis

3.2. Registro da Marca

 Para definir o nome da empresa, foram realizadas propostas de nomes curtos, 
divertidos, e de fácil memorização e associação ao tipo de produto e serviço a 
ser oferecido, visando à maximização do processo de posicionamento na mente 
do consumidor, além de realizar as respectivas pesquisas de disponibilidade nos 
websites governamentais. Considerando os motivos listados acima definimos 
NutriMeals como o nome para a empresa. O nome NutriMeals foi pesquisado no 
website da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) conforme ilustrado 
na Figura 17, e no website do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 
constatando-se que não existia Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 
marcas ou patentes associadas, conforme mostrado na Figura 18 e na Figura 19.

Figura 17 Pesquisa por CNPJ no Website da JUCESP   

Fonte: Junta Comercial do Estado de São Paulo, 2017.

Figura 18 Pesquisa por Marca no Website do INPI   

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2017.
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Figura 19 Pesquisa por Patente no Website do INPI   

Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2017.

3.3. Sazonalidade do Serviço

 O cardápio da NutriMeals poderá sofrer alterações devido à sazonalidade dos 
alimentos oferecidos. O website estará sempre atualizado, passando informações de 
produtos disponíveis no momento da consulta pelo cliente/consumidor.
 
4. ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS

4.1.  Definição do Negócio

 A NutriMeals é uma empresa criada com a intenção de satisfazer à demanda 
de refeições saudáveis prontas, com serviço de atendimento por meio de platafor-
mas on-line e sistema delivery, com o intuito de oferecer facilidade, praticidade e 
conveniência através da entrega direta no local do cliente; proporcionando uma ex-
periência gastronômica através de refeições preparadas com ingredientes frescos e 
de alta qualidade, ao mesmo tempo em que contribui e ajuda a manter o controle 
nutricional conforme as necessidades individuais de cada consumidor.

4.2. Negócio
  
 Entrega de refeições saudáveis prontas, selecionadas através de uma platafor-
ma on-line com base em um conceito nutricional que proporciona uma experiência 
gastronômica, qualidade diferenciada e comodidade aos consumidores da região 
de Santo André.
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4.3. Visão

“Ser reconhecida como a melhor opção de refeições saudáveis na região de Santo 
André”.

4.4. Missão

 “Oferecer produtos e serviços que contribuam para a saúde e bem-estar dos 
nossos consumidores, proporcionando uma experiência gastronômica e fomentando 
um estilo de vida saudável”.

4.5. Valores e Princípios

 Os Valores da NutriMeals compreendem principalmente paixão, integridade e 
compromisso com seus clientes e com a sustentabilidade.

4.6. Sustentabilidade Ambiental

 A NutriMeals está ciente de sua responsabilidade na qualidade de vida de seus 
clientes assim como na sustentabilidade do planeta. Desta forma, desenvolve pro-
gramas de controle de gastos de energia, procura trabalhar com materiais renová-
veis ou recicláveis além de dar os devidos tratamentos aos resíduos por ela ocasio-
nados.

4.7. Análise SWOT

 Considerando as Ameaças e Oportunidades levantadas no subitem 2.2 como 
produto da análise de tendências do macroambiente e as potenciais Forças e Fra-
quezas identificadas através da análise interna da empresa foi elaborada a matriz 
SWOT do Quadro 10.
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Quadro 10 Matriz SWOT – Lista de Ameaças, Oportunidades, Forças e Fraquezas   

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

4.7.1. Análise das Oportunidades e Ameaças

 Oportunidades: O cenário econômico do Brasil começa a mostrar sinais de 
recuperação como projeções de aumento do PIB e redução nas taxas SELIC e na 
inflação, o que possibilita o aumento da produção e vendas, assim como permite a 
possibilidade de negociar com fornecedores custos mais baixos e obter emprésti-
mos das entidades financeiras com juros mais baixos. Por outro lado, as tendências 
demográficas, como o envelhecimento da população, crescimento das famílias uni-
pessoais ou sem filhos e o aumento da participação das mulheres no mercado de 
trabalho representam oportunidades para o consumo de alimentos fora do lar e o 
consumo prático. Da mesma forma, o aumento no número de mortes por doenças 
crônicas e a preocupação cada vez maior pelo visual físico e pela qualidade de vida 
representam um fator positivo para motivar o consumo de alimentos e refeições cada 
vez mais saudáveis. A preocupação das pessoas por estar “conectados” à internet 
e redes sociais facilita também o consumo de serviços delivery e produtos on-line 
assim como a implantação de estratégias de comunicação e promoção através de 
plataformas tecnológicas.
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 Ameaças: Embora o cenário econômico se mostre promissor, o nível de con-
fiança dos consumidores pode demorar em subir fazendo com que, em um primeiro 
momento, o consumo e consequentemente a geração de receita sejam ainda baixos. 
Entretanto, a tendência de crescimento do setor de alimentação fora do lar acrescida 
ao cenário econômico positivo pode facilitar a oportunidade para o investimento e para 
que novos concorrentes entrem no mercado. Um maior nível de acesso à informação e 
de preparação acadêmica dos consumidores os torna cada vez mais exigentes e com 
possibilidade de realizar escolhas cada vez mais críticas e racionais. De igual forma, 
a tendência de existir uma preocupação cada vez maior pela qualidade dos produtos 
e conhecimento sobre a origem dos alimentos pode ser um estímulo para desistir de 
um processo de compra por causa de pouca informação sobre as marcas utilizadas e 
dúvidas sobre o tratamento dos alimentos e preparação das refeições.

4.7.2. Análise das Forças e Fraquezas

 Forças: O principal ponto forte da NutriMeals será sua estratégia competitiva, 
pois entrará no mercado não apenas como uma simples fornecedora de produtos e 
serviço delivery de alimentação saudável, mas como um prestador de serviço capaz 
de entregar uma solução completa e individualizada com base nas necessidades es-
pecíficas dos clientes, porém mantendo produtos padronizados que permitam a oti-
mização interna dos seus processos. Esta estratégia competitiva de oferecer um pro-
duto e serviço diferenciado, paralela à implantação de estratégias de parceria com 
terceiros (nutricionistas e academias) e fortes planos de comunicação e promoção 
vão permitir a captação dos clientes e sua fidelização ao longo prazo, conseguindo 
aplicar uma estratégia de precificação diferenciada. Outro ponto forte que se sobres-
sai é a localização estratégica para ter acesso aos clientes de maior capacidade de 
consumo. Em referência aos processos internos e de gestão humana é importante 
mencionar: rigorosos controles de qualidade de matéria-prima e de produto final e o 
processo contínuo de qualificação e treinamento dos funcionários.

 Fraquezas: A capacidade financeira de investimento para dar início ao negó-
cio é limitada e o local escolhido precisa de um processo de adequação da infraes-
trutura, compra e instalação dos equipamentos, além de ser necessária a dependên-
cia de terceiros com conhecimento especializado em nutrição alimentar para apoiar 
o processo de desenvolvimento dos produtos. Por outro lado, o serviço de entrega, 
embora possa ser verificado e controlado, dependerá de fornecedores de serviço 
terceirizados. Outro ponto importante é que as matérias-primas com melhor nível de 
preço estão sob controle de um número limitado de fornecedores, fazendo com que 
o poder de negociação da empresa seja baixo e exista bem pouco controle sobre a ori-
gem dos ingredientes e alta variação de preço dependendo da sazonalidade dos ali-
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mentos primários. Finalmente, por se tratar de uma nova empresa com marca própria 
não reconhecida no mercado, serão necessárias fortes campanhas de comunicação e 
promoção inicial para ganhar espaço no mercado de forma muito mais rápida. 
 
4.8. Cenários

 A partir de uma análise PESTEL que considere os fatores de impacto do macro-
ambiente espera-se construir os cenários previstos para a NutriMeals sobre as óticas 
otimista, realista e pessimista conforme sumarizado no Quadro 11.

Quadro 11 Criação de Cenários para a NutriMeals Através da Análise PESTEL.   

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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4.9. Análise Setorial 

 A análise setorial será feita através da aplicação do modelo das cinco forças 
de PORTER47  conforme mostrado na Figura 20, levando em consideração fatores do 
mercado e do setor de atuação da empresa NutriMeals, com o fim último de identifi-
car quanto agressiva é a concorrência e quanto forte são cada uma das forças com-
petitivas do setor de alimentação saudável, permitindo assim detectar e qualificar 
novas oportunidades e ameaças e ter uma visão geral sobre como pode ser usada a 
estratégia competitiva:

Figura 20 Modelo das Cinco Forças Competitivas de Porter Aplicadaao Setor de Alimentação Saudá-

vel.   

Fonte: Adaptação de Michael Porter Feita pelo Grupo, 2017. 

a) Rivalidade entre os concorrentes: Considerando que o setor é um nicho 
específico com tendência forte de crescimento em termos de demanda e 
que o mercado-alvo ainda possui poucos players com capacidade de entre-
gar soluções diferenciadas sobre este tipo de produto, a rivalidade é consi-
derada baixa; ou seja, não existe uma concorrência agressiva pela liderança 
do mercado e há poucas ações de divulgação e promoção por parte dos 
concorrentes diretos;

47  Michael Porter (Ann Arbor, Michigan, 1947) é professor na Harvard Business School, com interesse 
nas áreas de Administração e Economia. É autor de diversos livros sobre estratégias de competitividade. 
Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Porter>. Aces-
so em: 21 jan. 2017  
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b) Poder de barganha dos fornecedores: Por tratar-se de um setor de con-
sumo diário como a alimentação e de matérias-primas comuns sem nenhum 
nível de especificidade, o número de fornecedores disponíveis é alto. Neste 
sentido, as opções e alternativas de fornecimento são variadas fazendo com 
que o poder de negociação dos fornecedores seja baixo. O preço dos ali-
mentos primários e perecíveis, por exemplo, são ditados por outros fatores 
como a sazonalidade e a relação oferta-demanda;

c) Poder de barganha dos clientes: O poder de negociação dos consumi-
dores é baixo, pois na maioria dos casos os clientes são os mesmos con-
sumidores finais e não possuem poder de compra em escala. Além disso, 
as alternativas de oferta são poucas e, embora seja um nicho específico de 
mercado, existe uma tendência comprovada do aumento da demanda, o 
que elimina a dependência de pequenos grupos de clientes para poder ter 
sucesso;

d) Ameaça de novos entrantes: O baixo capital de investimento requerido, a 
facilidade de acesso às matérias-primas, o baixo conhecimento e tecnologia 
necessários e a tendência de crescimento do setor fazem com que exis-
tam poucas barreiras de entrada, portanto o potencial de entrada de novos 
players é considerado uma ameaça latente;

e) Ameaça de produtos substitutos: Ainda que com níveis de qualidade e 
características diferentes, existem atualmente no mercado lojas e restauran-
tes de produtos naturais e conceitos de refeições congeladas com apelo 
saudável e, por outro lado, os restaurantes estão adequando seus cardápios 
para disponibilizar também pelo menos uma opção de alimentação saudá-
vel. Neste sentido, a ameaça de produtos substitutos é considerada alta.

4.10. Proposta de Valor

 Com base na visão e missão do modelo de negócio proposto e as análises 
SWOT e setorial foi criada a proposta de valor da NutriMeals, tomando como referên-
cia o modelo de Cadeia de Valor de PORTER, identificando as atividades principais 
que geram valor para os clientes e as atividades de apoio necessárias na operação 
tal como mostrado na Figura 21.
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Figura 21 Cadeia de Valor da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.   

4.11. Análise dos Stakeholders

 A análise dos stakeholders foi feita avaliando o potencial do nível de influência 
(grau de poder) de todos os agentes ou partes interessadas que afetam e/ou podem 
ser afetados pela capacidade da empresa de atingir seus objetivos em relação ao 
nível de informação (grau de interesse) que cada uma das partes interessadas po-
deria esperar sobre a evolução e desempenho da empresa. A lista de stakeholders 
a ser considerada nesta análise está ilustrada na Figura 22, e a avaliação dos graus 
de poder e de interesse foi sumarizada no Quadro 12.

Figura 21 Cadeia de Valor da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.  
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Quadro 12 Análise do Nível de Influência e Interesse dos Stakeholders da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.  

 Uma vez identificados os potenciais stakeholders e avaliado o nível estimado 
de envolvimento com a empresa, foi feito um mapeamento do grau de interesse em 
relação ao grau de influência para identificar as ações necessárias a serem tomadas 
com cada um dos stakeholders tal como ilustrado na Figura 23.

Figura 23 Mapa de Stakeholders – Análise de Impacto e Ações

Fonte: Autoria do Grupo, 2017. 

4.12. Estratégia

 Considerando-se que a NutriMeals passará a atuar no mercado do setor de ali-
mentação fora do lar fornecendo soluções especificamente de alimentação saudável 
e que espera ser reconhecida pelo seu diferencial nos produtos, na prestação do 
serviço e atendimento, e no tipo de soluções oferecidas aos consumidores, o pla-
nejamento estratégico inicial considera uma estratégia de “foco na diferenciação”. 
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A NutriMeals planeja diferenciar-se dos seus concorrentes com a oferta de uma so-
lução completa que possibilitará o aprisionamento e fidelização dos seus clientes. 
O serviço de alimentação e controle nutricional das refeições será personalizado 
conforme as necessidades de cada cliente, porém dentro dos processos internos 
existirão atividades de gestão e planejamento para agrupar os clientes por tipo de 
cardápio, conseguindo assim otimizar e padronizar seus processos internos.

4.13. Objetivos Estratégicos

 Uma vez definida a estratégia da NutriMeals e como parte do processo de 
gestão estratégica será desenvolvida a ferramenta de gestão empresarial que per-
mitirá monitorar a saúde do negócio e seu alinhamento com a estratégia e visão 
empresarial, por meio de objetivos e indicadores chaves de desempenho (KPI). A 
metodologia implantada terá sua base na utilização do Balance Scorecard (BSC), 
considerando-se as quatro principais perspectivas: financeira, clientes, processos 
internos e de aprendizado, e crescimento.
 Segundo Gilles (2016)48, “a ideia central do BSC é enxergar de forma balancea-
da todas as métricas de negócio de uma empresa, agrupadas em objetivos estraté-
gicos e que tenham uma relação de causa e efeito entre elas”, pensando na gestão 
não de forma isolada e sim como um todo de forma balanceada e, compreendendo 
que todas as perspectivas do negócio estão relacionadas entre si e mantêm relação 
direta com a visão da empresa. A interpretação da relação de causa e efeito propos-
ta por Paula está ilustrada na Figura 24.

Figura 24 Relação Causa e Efeito 

entre as Perspectivas do BSC e a 

Gestão Estratégica da Empresa

Fonte: PAULA, Gilles (2016). Adaptação dos Autores.

48  PAULA, Gilles de. Como as diferentes Perspectivas do BSC (Balanced Scorecard) podem ajudar 
a enxergar sua empresa de uma forma diferente! 2016. Disponível em: <https://www.treasy.com.br/blog/
perspectivas-do-bsc-balanced-scorecard>. Acesso em: 28 nov. 2017
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 Os objetivos estratégicos serão definidos considerando cada uma das pers-
pectivas do negócio, as quais suportarão, no longo prazo, o atingimento da visão 
empresarial; tendo sempre como base a estratégia do negócio. Na Figura 25, é pos-
sível observar o mapa de objetivos estratégicos proposto para a NutriMeals.  

Figura 25 Mapa Estratégico da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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 O mapa estratégico será a base para a definição dos KPIs e as metas da em-
presa que consolidados com os objetivos estratégicos constituirão o Balanced Sco-
recard (BSC). O BSC consolidado e proposto para a NutriMeals está ilustrado na 
Figura 26 conforme a seguir.

Figura 26 Balanced Scorecard da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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5. ESTRATÉGIAS DE MARKETING

5.1. Consumidor

 Para estudar o consumidor potencial existente no mercado de atuação, uma 
pesquisa de mercado foi realizada com perguntas desenhadas e estruturadas com 
o intuito de estudar o perfil dos entrevistados e as potencialidades de segmentação 
do mercado. Segundo Bermudez (2016)49 ,  “a segmentação é muito importante, 
não apenas para compreender os consumidores, mas para desenhar estratégias de 
crescimento e posicionamento de marca, gestão de portfólio e gerar insights para 
lançamentos de novos produtos”. Neste sentido, foram estudados: os perfis Demo-
gráfico, Psicográfico e Comportamental do consumidor.

 Perfil demográfico: as perguntas associadas ao fator demográfico servirão 
para entender as características da população como: sexo, faixa etária, localidade, 
grau de escolaridade, renda individual e condição de moradia ou estado civil.

 Perfil psicográfico: existem vários fatores que influenciam os consumidores 
e usuários na decisão de compra de um determinado produto ou serviço; neces-
sidade, curiosidade, moda etc. No caso específico do consumo de refeições sau-
dáveis existe um fator psicológico importante que pode influir muito na criação da 
necessidade de compra  que é a percepção subjetiva do consumidor sobre seu 
peso corporal. Seguindo esta linha de raciocínio, foi decidido estimar uma resposta 
qualitativa sobre a percepção que a pessoa entrevistada tem do seu peso corporal 
para compreender se existe uma correlação com o fato de ela consumir refeições 
saudáveis.

 Perfil comportamental: foram aplicadas perguntas sobre preferências no tipo 
de produto consumido, hábitos e frequência de consumo e motivadores de consumo 
em referência ao consumo de produtos e serviços de alimentação fora do lar, consu-
mo de produtos e serviços de alimentação saudável e consumo de serviços por meio 
da plataforma delivery. Para complementar a pesquisa, foram analisadas respostas 
sobre as características de estilo de vida, forma de agir, forma de utilizar o tempo e 
de gastar o dinheiro.

49  BERMUDEZ, Leonardo. Segmentação de Mercado: Quem são os seus consumidores? 2016. Dis-
ponível em: <http://www.infobranding.com.br/segmentacao-de-mercado-quem-sao-os-seus-consumido-
res/>. Acesso em: 21 jan. 2017.
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5.1.1. Pesquisa de Mercado

 A pesquisa de mercado foi feita aplicando um questionário de 21 perguntas na 
ferramenta on-line Google Forms (vide Anexo 2). A pesquisa foi divulgada através do 
aplicativo para smartphones WhatsApp e através da rede social Facebook. O início 
do processo de divulgação foi no dia 29 de novembro de 2016, até o dia 07 de janei-
ro de 2017, obtendo uma efetividade de respostas de 301 formulários preenchidos. 
Uma vez obtidos os dados coletados, procedeu-se com o processamento e análise 
dos dados conforme detalhamento a seguir.
 O Gráfico 20 sumariza o perfil demográfico geral dos respondentes. No geral, 
é possível concluir que 64,8% dos respondentes foram do sexo feminino, a popu-
lação está na maioria localizada dentro de uma faixa etária de 20 a 50 anos, 44,9% 
dos respondentes moram em São Paulo e 36,6% na região do grande ABC sendo 
que 15% desses respondentes moram no município de Santo André. Em referência 
a renda individual, 53,8% das pessoas entrevistadas possuem uma renda individual 
acima de R$ 4.700,00, por outro lado, 30,9% não têm filhos e 69,1% têm pelo menos 
um filho em casa. 
 No Gráfico 21, é possível compreender alguns dados importantes da popula-
ção entrevistada referente à percepção individual do peso corporal e sobre seu estilo 
de vida. Com relação ao peso, 52,2% se considera estar com peso normal e 41,5% 
se considera estar com sobrepeso. Por outro lado, 37,9% das pessoas não possuem 
um estilo de vida orientado a pratica de esportes, cuidados estéticos ou cuidado 
com alimentação e 62,1% estão preocupados com o cuidado corporal e da saúde, 
destacando-se como seus lugares mais frequentados primeiramente as academias, 
em segundo lugar os parques e, em terceiro lugar as visitas a nutricionistas ou médi-
cos nutrólogos.
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Gráfico 20 Balanced Scorecard da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Gráfico 21 Perfil Psicográfico e de 

Estilo de Vida Geral dos entrevistados

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Com relação aos comportamentos e atitudes voltados a hábitos de alimen-
tação, conforme evidenciado no Gráfico 22, é interessante ressaltar que 96% dos 
respondentes da pesquisa são os responsáveis ou influenciam a compra de produ-
tos e serviços alimentícios. Outro dado interessante é que a procura de serviços de 
alimentação fora do lar continua em alta, sendo que 71,8% reportaram consumir este 
tipo de serviço uma vez ou mais por semana. Da mesma forma, é possível eviden-



236 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

ciar uma preocupação grande das pessoas pelo consumo de refeições saudáveis; 
70,5% procuram fazer todas suas refeições de forma saudável ou se consideram 
consumidores frequentes e apenas 7,6% não consomem refeições saudáveis.

Gráfico 22 Perfil Comportamental Geral 

dos Entrevistados em Referência à Alimentação

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Uma vez analisado o perfil geral dos entrevistados iniciou-se o processo de 
análise das perguntas específicas associadas ao consumo de refeições saudáveis e 
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ao uso e consumo de serviços delivery. Essa análise levou em consideração a corre-
lação das respostas dos entrevistados com o seu perfil demográfico e perfil de estilo 
de vida e comportamental conforme será detalhado na sequência.

5.1.1.1. Análise Sobre o Consumo de Refeições Saudáveis

Pergunta 1: Com relação ao consumo de alimentos/refeições saudáveis, você diria que:
a) Procuro fazer todas as minhas refeições de forma saudável, salvo exceções;
b) Sou um consumidor frequente (3 ou mais vezes por semana);
c) Sou um consumidor eventual (1-2 vezes por semana);
d) Não consumo refeições saudáveis.

Objetivo: Esta pergunta visa identificar se existem ou não consumidores de alimen-
tos/refeições saudáveis e qual a demanda esperada em função da frequência de 
consumo.

Análise dos dados coletados: Pelas respostas foi constatada a existência de um 
alto potencial de consumidores para o serviço proposto de refeições saudáveis, por-
que que apenas 7,6% dos entrevistados responderam não serem consumidores de 
refeições saudáveis tal como evidenciado no Gráfico 23.

Gráfico 23 Frequência de Consumo de Alimentos/Refeições Saudáveis

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Para ter um melhor entendimento do perfil do consumidor, a resposta dos con-
sumidores sobre frequência de consumo foi cruzada com diversos outros fatores 
demográficos, psicográficos e de comportamento e estilo de vida conforme ilustrado 
na sequência:
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a) Influência do fator sexo no consumo de refeições saudáveis

Análise dos dados coletados: No Gráfico 24 é possível constatar que existe uma 
tendência maior de consumo de refeições saudáveis por parte das mulheres. Do 
total de pessoas que afirmaram consumir refeições saudáveis, as mulheres repre-
sentam 65,8% sendo que os homens representam 34,2%. 

Gráfico 24 Frequência de Consumo de Alimentos/Refeições Saudáveis Segundo o Sexo

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

b) Influência do fator faixa etária no consumo de refeições saudáveis

Análise dos dados coletados: No Gráfico 25 é possível evidenciar uma tendência 
maior de consumo de refeições saudáveis por parte das pessoas de faixa etária 
entre os 31 a 40 anos (40,3%), seguidos pelas pessoas de faixa etária entre os 21 a 
30 anos (24,8%).

Gráfico 25 Frequência de Consumo de Alimentos/Refeições Saudáveis Segundo a Faixa Etária

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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c) Influência do fator renda no consumo de refeições saudáveis

Análise dos dados coletados: constatou-se que existe uma tendência maior de 
consumo nas pessoas com renda individual acima de R$ 4701 (32,0%), seguida pe-
las pessoas com renda individual entre R$ 2681 e R$ 4700 que representam 23,0%, 
conforme mostrado no Gráfico 26. 

Gráfico 26 Frequência de Consumo de Alimentos/Refeições Saudáveis Segundo a Renda Individual

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

d) Influência do fator percepção sobre o peso no consumo de refeições saudá-
veis

Análise dos dados coletados: No Gráfico 27 é possível constatar que os con-
sumidores de refeições saudáveis são tanto pessoas que se percebem com peso 
corporal normal, quanto pessoas que se percebem com sobrepeso.

Gráfico 27 Frequência de Consumo de Alimentos/Refeições Saudáveis Segundo a Percepção Sobre 

o Peso Corporal

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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e) Estilo de vida dos consumidores de refeições saudáveis

Análise dos dados coletados: No Gráfico 28 é possível constatar que existe uma 
correlação evidente entre a frequência de consumo de refeições saudáveis e os há-
bitos dos consumidores em referência aos lugares frequentados como parte do seu 
estilo de vida. Por exemplo, 31,4% dos consumidores que procuram fazer a maio-
ria das refeições de forma saudável são frequentadores de academias, 21,3% são 
frequentadores de parques e 15,4% frequentam nutricionistas ou nutrólogos. Neste 
sentido, foi constatado que 72% das pessoas que não consumem refeições saudá-
veis também não frequentam lugares associados à prática de atividades esportivas 
nem ao cuidado estético.

Gráfico 28 Frequência de Consumo de Alimentos/Refeições Saudáveis Segundo o Estilo de Vida do 

Consumidor

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Pergunta 2: O que me levou a consumir refeições saudáveis foi:
a) Procura por qualidade de vida;
b) Necessidade - Dieta médica/doença crônica (diabetes, hipertensão, intole-

râncias, outras);
c) Estética/Cuidado Corporal;
d) Influência da família/círculo social;
e) Cultural/Criação/Educação/Costume;
f) Curiosidade;
g) Gestação/Gravidez.

Objetivo: Esta pergunta visa identificar os motivos pelos quais os consumidores 
existentes de alimentos/refeições saudáveis se tornaram inicialmente consumidores 
deste tipo de produto/serviço.

Análise dos dados coletados: Conforme evidenciado no Gráfico 29, foi consta-
tado que os principais fatores que determinam o processo de compra de serviços/
produtos de refeições saudáveis são: a procura por qualidade de vida (62,2%), as 
necessidades médicas devido a doenças crônicas (15,5%), o cuidado com a estéti-
ca corporal (11,9%) e a influência da família ou círculo social (5,4%), representando 
estes quatro fatores o 95% do total de respostas.

Gráfico 29 Fatores que Determinam o Consumo de Refeições Saudáveis

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Pergunta 3: Tratando-se das refeições saudáveis que consumo, o meu perfil de 
consumo é:

a) Normal (Alimentação integral – não possuo restrição alimentária);
b) Diet (Consumo alimentos isentos de algum nutriente – Procuro saúde);
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c) Light/Zero (Consumo alimentos com algum nutriente reduzido – Procuro 
bem-estar);

d) Vegetariano (Não consumo nenhum tipo de carne, mas consumo leite, ovos 
ou mel);

e) Vegano (Não consumo nenhum tipo de produto animal);
f) Frugivorista (Apenas consumo frutas, verduras e legumes, não consumo ce-

reais);
g) Frutariano (consumo exclusivamente frutas).

Objetivo: Identificar os tipos de tendência de consumo de alimentação saudável 
(Normal/Diet/Light/Vegetariano) dentro da qual se encaixam os consumidores.

Análise dos dados coletados: Conforme Gráfico 30, com as respostas constatou-
-se que 77,0% dos entrevistados seguem uma dieta com alimentação integral e sem 
restrições, e que as duas tendências de maior relevância são os consumidores Diet 
e os consumidores Light/Zero representando cada grupo em 9%. Em referência ao 
grupo de consumidores vegetarianos existe uma representação de 4,3% e o grupo 
de frugivoristas representam apenas 0,7% do total de respostas.

Gráfico 30 Tipos de Público Consumidores de Refeições Saudáveis

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Pergunta 4: Costumo consumir refeições saudáveis:
a) Feitas em casa (sei controlar as calorias e nutrientes);
b) Compradas em lojas físicas (gosto de sair de casa e desfrutar o ambiente do 

local);
c) Compradas através da internet (gosto de conveniência / não tenho muito 

tempo).
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Objetivo: Identificar onde costumam os consumidores existentes fazer suas refei-
ções saudáveis.

Análise dos dados coletados: Conforme ilustrado no Gráfico 31, foi constatado 
que 78,4% fazem suas refeições saudáveis em casa, 16,5% compram suas refeições 
saudáveis em lojas físicas e 5% compram suas refeições saudáveis através da in-
ternet. Vale a pena perguntar-se sobre os motivos para que o consumo de refeições 
feitas em casa seja tão alto e o consumo através da internet tão baixo.

Gráfico 31 Forma Atual de Fazer as Refeições Saudáveis

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Pergunta 5: Quando consumo refeições saudáveis compradas prontas, dou prefe-
rência para:
 Aquelas preparadas com ingredientes frescos e selecionados

a) Comida congelada comprada em pacotes/programas com várias opções de 
refeições para a semana;

b) Comida congelada comprada individualmente para uma única refeição;
c) Não consumo refeições saudáveis compradas prontas.

Objetivo: Identificar quais características do produto são importantes para os con-
sumidores na hora de comprar refeições saudáveis.

Análise dos dados coletados: No Gráfico 32, é possível evidenciar que 47,1% dos 
consumidores dão importância à utilização de ingredientes frescos e selecionados, 
15,1% preferem comprar refeições saudáveis congeladas e 37,8% não consomem 
refeições saudáveis prontas.
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Gráfico 32 Preferências no Consumo de Produtos de Refeições Saudáveis Prontas

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Pergunta 6: Com relação ao consumo de refeições saudáveis procuro principal-
mente por:

a) Variedade no cardápio;
b) Possibilidade de individualização do cardápio (posso escolher os ingredientes);
c) Origem/procedência dos alimentos;
d) Informação nutricional/Controle de calorias.

Objetivo: Identificar quais características do serviço são importantes para os consu-
midores na hora de comprar refeições saudáveis.

Análise dos dados coletados: Segundo Gráfico 33, foi evidenciado que 50,7% dos 
consumidores dão importância para um cardápio com opções variadas, 21,9% dão 
importância à disponibilidade de uma opção para individualizar o cardápio, 15,5% 
acham mais importante conhecer a origem dos alimentos e finalmente 11,9% dão 
importância à informação sobre valor nutricional.

Gráfico 33 Preferências

no Consumo de Serviços 

de Refeições Saudáveis 

Prontas

Fonte: 
Autoria do 

Grupo, 2017.
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Pergunta 7: Caso me fossem oferecidas refeições saudáveis através de um serviço 
on-line individualizado e personalizado com base em um conceito nutricional que pro-
porcione uma experiência gastronômica, qualidade diferenciada e comodidade eu:

a) Utilizaria o serviço;
b) Não utilizaria o serviço.

Objetivo: Identificar a intenção de consumo do produto/serviço oferecido por parte 
dos consumidores existentes; porém nesta primeira ocasião a pergunta será orienta-
da ao tipo de produto sendo oferecido desde o ponto de vista alimentício (refeições 
saudáveis prontas). Seguindo esta linha de raciocínio, será feita uma correlação des-
ta pergunta com as perguntas 1, 4 e 5, conforme a seguir.

Análise dos dados coletados: conforme mostrado no Gráfico 34 e no Gráfico 35, 
é possível concluir que dos 301 respondentes, 88,0% estariam dispostos a consumir 
o produto oferecido e apenas 12% não mostrou intenção de consumo. Adicional-
mente, é importante ressaltar que destes 12% (23 pessoas) que responderam não 
consumir atualmente refeições saudáveis, 87% (20 pessoas) mostraram intenção de 
consumir o serviço oferecido. Por outro lado, das 278 pessoas que afirmaram ser 
consumidores atuais de refeições saudáveis apenas 11,9% não mostraram intenção 
de consumir o serviço oferecido.

Gráfico 34 Intenção de Consumo dos Consumidores Existentes

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Gráfico 35 Intenção de Consumo dos Consumidores Existentes Segundo a Frequência Atual de Con-

sumo

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Considerando que existe um pequeno grupo de 11,9% dos consumidores atu-
ais que não mostrou interesse no serviço oferecido, foram feitas análises adicionais 
para tentar entender os motivos para não mostrar interesse. Neste sentido, foi feita 
uma correlação das respostas à pergunta 7 com as respostas às perguntas 4 e 5.

Gráfico 36 Intenção de Consumo dos Consumidores Existentes por Tipo de Hábitos de Consumo

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Gráfico 37 Intenção de Consumo dos Consumidores Existentes Segundo a Preferência no Tipo de 

Produto de Refeições Saudáveis Prontas

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Análise dos dados coletados: Conforme mostrado no Gráfico 36, pode ser evi-
denciado que do total de 11,9% dos consumidores de refeições saudáveis existen-
tes que não mostraram interesse no serviço oferecido, 10,4% preferem consumir 
refeições feitas em casa e 1,5% preferem consumir as refeições em lojas físicas. De 
igual forma, no Gráfico 37, é possível constatar que do 11,9% de consumidores de 
refeições saudáveis atualmente existentes que não mostraram interesse no serviço 
oferecido, 6,5% reportou não consumir refeições saudáveis compradas prontas e 
4,7% dão preferência às refeições feitas com ingredientes frescos e selecionados, o 
que leva à conclusão que este 11,9% enxerga que as refeições saudáveis compra-
das prontas para serem consumidas no lar não são refeições frescas ou duvidam da 
origem e procedência dos ingredientes.

5.1.1.2. Análise sobre o consumo através de Sistemas Delivery

Pergunta 8: Com relação ao consumo de alimentos/refeições com sistema Delivery, 
você diria:

a) Sou um consumidor frequente (3 ou mais vezes por semana);
b) Sou um consumidor intermediário (1-2 vezes por semana);
c) Sou um consumidor moderado (1 vez a cada 15 dias);
d) Sou um consumidor eventual (1 vez por mês);
e) Não faço pedidos com sistemas Delivery.

Objetivo: Esta pergunta visa identificar se existem ou não consumidores de alimen-
tos/refeições através de serviços delivery e qual a demanda esperada em função da 
frequência de consumo.
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Análise dos dados coletados: Conforme evidenciado no Gráfico 38, foi constatado 
que 29,2% dos entrevistados possuem um comportamento voltado ao consumo de 
serviços de alimentação através de plataformas delivery, aproximadamente 70,8% 
dos consumidores possuem um comportamento de consumo eventual ou moderado 
e 6,0% não consomem serviços de alimentação através de plataformas delivery.

Gráfico 38 Frequência de Consumo de Alimentos/Refeições Através de Sistemas Delivery

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Para ter um melhor entendimento do perfil do consumidor de sistemas delivery, 
a resposta dos consumidores sobre frequência de consumo será cruzada com diver-
sos outros fatores demográficos e psicográficos.

a) Influência do fator sexo no consumo de refeições saudáveis:

Análise dos dados coletados: Conforme Gráfico 39, é possível constatar que exis-
te uma tendência maior de consumo de alimentos/refeições delivery por parte das 
mulheres, sendo que do total de 233 pessoas que consomem serviços de alimenta-
ção delivery, as mulheres têm uma representatividade de 63,9%.

Gráfico 39 Frequência de Consumo de Alimentos/Refeições Através de Sistemas Delivery Segundo 

o Sexo

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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b) Influência do fator idade no consumo de refeições saudáveis:

Gráfico 40 Frequência de Consumo de Alimentos/Refeições Através de Sistemas Delivery Segundo 

a Faixa Etária

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Análise dos dados coletados: No Gráfico 40, é possível constatar que das 233 
pessoas que consomem serviços de alimentação através de plataformas delivery, 
existe uma tendência maior de consumo de refeições saudáveis por parte das pes-
soas de faixa etária entre os 31 a 40 anos, representando 41,6%, seguidos pelas 
pessoas com idades entre os 20 a 30 anos que representam 26,6% e finalmente 
seguidos pelas pessoas com idades entre os 41 a 50 anos que representam 16,3%. 

c) Influência do fator renda no consumo de refeições saudáveis:

Gráfico 41 Frequência de Consumo de Alimentos/Refeições Através de Sistemas Delivery Segundo 

a Renda Individual

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Análise dos dados coletados: Conforme Gráfico 41, constatou-se que das 233 
pessoas que consomem serviços de alimentação delivery, existe uma tendência 
maior consumo nas pessoas com renda individual entre R$ 4701 e R$ 9900, re-
presentando 32,0%, seguidos pelas pessoas com renda individual entre R$ 2681 e 
R$ 4700 que representam 23,0% e seguidos pelas pessoas com rendas individuais 
superiores aos R$ 9900, que representam 21,9%. Outro fato evidenciado é, que se 
bem a representatividade é baixa (3,9%), a frequência de consumo é mais alta nas 
pessoas com maior renda e que os grupos de menor renda têm maior representati-
vidade na medida em que a frequência de consumo diminui, levando a concluir que 
o nível de renda é um fator de importância na frequência de consumo de alimentos 
através de serviços delivery.

Pergunta 9: Quando compro refeições com sistemas delivery:
a) Faço o pedido no aplicativo da loja
b) Utilizo aplicativos como iFood, PedidosJá, hellofood etc.
c) Faço o pedido no website da loja
d) Faço o pedido por telefone

Objetivo: Esta pergunta visa identificar os hábitos das pessoas sobre a preferência 
no uso de plataformas de serviços delivery.

Análise dos dados coletados: No Gráfico 42, é possível constatar que das 233 
pessoas que confirmaram utilizar plataformas de pedido delivery, 68,7% preferem 
fazer seus pedidos através de telefone, 21,9% dão preferência ao uso de aplicativos 
como iFood, PedidosJá etc., 6,0% preferem usar o website da loja para fazer seus 
pedidos e 3,4% utilizam o aplicativo da loja.

Gráfico 42 Preferência do Consumidor Segundo o Tipo de Plataforma de Pedidos Delivery

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Pergunta 10: Gosto de comprar através de plataforma delivery on-line devido a fa-
tores como:

a) Facilidade em fazer o pedido e o pagamento;
b) Acesso rápido/ágil ao cardápio;
c) Com atendentes;
d) Simplesmente gosto da tecnologia.

Objetivo: Esta pergunta visa identificar os motivos que levam às pessoas a consumir 
serviços de alimentação através de plataformas delivery.

Análise dos dados coletados: Conforme pode ser evidenciado no Gráfico 43, das 
233 pessoas que confirmaram utilizar plataformas de pedido delivery, 50,3% procu-
ram por facilidade em fazer o pedido e o pagamento, 28,2% procuram acesso rápido 
ao cardápio e 13,6% gostam de comprar através de serviços delivery devido ao fato 
de não ter que falar com atendentes.

Gráfico 43 Fatores que Determinam o Consumo de Serviçosde Alimentação Através de Plataformas 

Delivery

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Pergunta 11: Geralmente consumo alimentos/refeições com sistema delivery, para:
a) Almoçar durante os dias da semana;
b) Almoçar aos sábados e domingos;
c) Jantar durante os dias da semana;
d) Jantar aos sábados e domingos.

Objetivo: Esta pergunta visa identificar os horários nos quais os consumidores cos-
tumam utilizar serviços de alimentação através de plataformas delivery (sazonalidade 
do consumo).
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Análise dos dados coletados: Conforme pode ser evidenciado no Gráfico 44, con-
siderando as respostas das 233 pessoas que confirmaram utilizar plataformas de 
pedido delivery e sua preferência sobre horários de consumo, é possível constatar 
que o melhor período de consumo de alimentos através de serviços delivery são os 
horários de jantar aos sábados e domingos, representando 61,5% da preferência; 
seguido pelos períodos de jantar durante os dias de semana com uma representa-
tividade de 24,5%. Os períodos de almoço aos sábados e domingos possuem uma 
representatividade de 8,1% e os almoços durante os dias de semana uma represen-
tatividade de 5,9%.

Gráfico 44 Sazonalidade do Consumo de Serviços de Alimentação Através de Plataformas Delivery

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Pergunta 12: Caso me fossem oferecidas refeições saudáveis através de um serviço 
on-line individualizado e personalizado com base em um conceito nutricional que pro-
porcione uma experiência gastronômica, qualidade diferenciada e comodidade eu:

a) Utilizaria o serviço;
b) Não utilizaria o serviço.

Objetivo: Identificar a intenção de consumo do produto/serviço oferecido por parte 
dos consumidores existentes; porém, nesta ocasião a pergunta será orientada ao 
tipo de produto sendo oferecido desde o ponto de vista de uso de plataformas 
delivery. Seguindo esta linha de raciocínio, será feita uma correlação desta pergunta 
com as perguntas 8 e 9, conforme segue na sequência.

Análise dos dados coletados: conforme Gráfico 45, é possível concluir que dos 
301 entrevistados, 76,5% das pessoas afirmaram que atualmente não fazem pedi-
dos através de sistemas delivery, mas mostraram intenção de consumir o serviço 
oferecido. Por outro lado, apenas 8,6% dos que afirmaram ser um consumidor atual 
de alimentos/refeições através de sistemas delivery não mostraram intenção de con-
sumir o serviço oferecido.
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Gráfico 45 Intenção de Consumo dos Consumidores Existentes Sobre a Proposta de Serviço Delivery 

Oferecido Segundo a Frequência Atual de Consumo

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Considerando que existe um pequeno grupo de 8,6% dos consumidores atuais 
de sistemas delivery que não mostraram interesse no serviço oferecido, foram feitas 
análises adicionais para entender os motivos pelos quais não mostraram interesse. 
Neste sentido, foi feita uma correlação das respostas à pergunta 12 com as respos-
tas à pergunta 9.

Gráfico 46 Intenção de Consumo dos Consumidores Existentes Sobre a Proposta de Produto/Servi-

ço Oferecido Segundo a Forma Atual de Fazer os Pedidos Através de Plataformas Delivery

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Análise dos dados coletados: Conforme mostrado no Gráfico 46, pode ser evi-
denciado que do total de 8,6% dos consumidores de refeições saudáveis existentes 
que não mostraram interesse no serviço oferecido, 7,3% preferem fazer seus pedidos 
através de telefone e 0,9% através de aplicativos já existentes e comerciais como 
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iFood, PedidosJá etc. De igual forma, verificando o perfil de repostas deste grupo 
de pessoas sobre consumo de refeições saudáveis, foi possível constatar que dos 
11,9% de consumidores existentes de serviços delivery que não mostraram interesse 
no serviço oferecido, 10% reportou não consumir refeições saudáveis e o 90% restan-
te, se bem responderam consumir serviços de alimentação através de plataformas 
delivery, reportaram não consumir refeições saudáveis compradas prontas ou dão 
preferência às refeições feitas em casa com ingredientes frescos e selecionados.

5.1.2. Perfil do Consumidor: Desejos e Necessidades

 A análise do perfil do consumidor apresentou as informações descritas no Qua-
dro 13:

Quadro 13 Análise do Perfil do Consumidor

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

5.1.3. Hábitos de Uso e Atitudes do Consumidor

 A análise de hábitos e atitudes do consumidor potencial apresentou as informa-
ções mostradas no Quadro 14:
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Quadro 14 Análise dos Hábitos de Uso e Atitudes do Consumidor

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

5.1.4. Papéis de Compra

 Segundo BERRO (2011)50 , citando o autor Philip Kotler, comenta no seu artigo 
“5 papéis exercidos pelos clientes no processo da compra”, que podem ser eviden-
ciados cinco papéis os quais podem ser representados durante o processo que 
envolve a compra de um produto ou serviço. Os papéis de compra para a NutriMeals 
estão sumarizados no Quadro 15.

Quadro 15 Papéis de Compra Exercidos Durante o Processo de Compra de Refeições Saudáveis

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

50  BERRO, Diego. 5 papéis exercidos pelos clientes no processo da compra. 2011. Disponível em: 
<http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/5-papeis-exercidos-pelos-clientes-no-processo-da-
-compra/54224/>. Acesso em: 28 jan. 2017
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5.2. Análise de Mercado e Concorrentes

5.2.1. Segmentação do mercado-alvo

 Tendo como referência o estudo sobre os segmentos-alvo e fatores identifi-
cadores do consumo de alimentação saudável realizada por Missagia e Rezende 
(2011)51 , foi utilizado o fator motivacional para o consumo de refeições saudáveis 
como base para segmentar o mercado potencial, tomando-se os resultados da pes-
quisa de mercado descritos no subitem 5.1.1. e em função de perfil demográfico 
(sexo, faixa etária e renda, percepção do peso etc.) e fatores de estilo de vida. Os 
segmentos definidos foram sumarizados no Quadro 16.

Quadro 16 Segmentação do Mercado-Alvo com Base nos Resultados da Pesquisa de Mercado

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

51  MISSAGIA V., Simone; REZENDE C. Daniel de. A Alimentação Saudável Sob a Ótica do Consumi-
dor: Identificando Segmentos de Mercado. Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <http://www.anpad.org.
br/admin/pdf/MKT108.pdf> Acesso em: 27 mar. 2017.  
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 Uma vez analisadas as respostas do total de respondentes que durante a apli-
cação da pesquisa de mercado declararam consumir refeições saudáveis, foi feito 
um cruzamento do seu perfil demográfico com o fator motivacional para o seu consu-
mo, conseguindo identificar principalmente a existência de três segmentos conforme 
descrito na Figura 27.

Figura 27 Descrição dos Segmentos de Mercado e Participação Estimada

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

5.2.2. Análise da Concorrência

 Para analisar a concorrência potencial da NutriMeals foram pesquisados tantos 
concorrentes que atendem o mesmo público-alvo com produtos e serviços similares, 
quanto trazendo para a análise benchmarking de práticas e diferenciais de empresas 
que não necessariamente vendem o mesmo produto ou prestam o mesmo serviço 
para o mesmo grupo de clientes potenciais. Por essa razão, dividiu-se a análise em:

• Concorrentes diretos - com a mesma atuação geográfica e venda de pro-
dutos frescos refrigerados;

• Concorrentes indiretos - com a mesma atuação geográfica e venda de 
produtos congelados;

• Benchmarking - empresas do ramo de alimentação saudável fresca refrige-
rada ou congelada sem atuação na mesma região geográfica e característi-
cas com potencial de contribuição para o plano de negócios da NutriMeals.
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 Para essa pesquisa, foram consultados e monitorados, entre novembro de 
2016 e junho de 2017, os websites das empresas, suas páginas em redes sociais e 
feedbacks dos clientes em websites como Reclame Aqui, Trip Advisor, Facebook e 
Google.

5.2.2.1. Concorrentes Diretos

 Conforme ilustrado na Figura 28, foram identificadas cinco empresas localiza-
das na região da Grande São Paulo que trabalham com sistema delivery de refeições 
frescas e que atendem a região de Santo André. Dessas empresas que trabalham 
com o mesmo modelo de negócios proposto pela NutriMeals, as únicas efetivamente 
instaladas em Santo André são a Natural Jardim e a Easy be Fit.

Figura 28 Análise de Concorrentes Diretos da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base em Informações de Google).

 Dietabistrô: trabalha com venda exclusivamente por sistema delivery (sem 
ponto físico) de refeições completas frescas e refrigeradas, atendendo clientes que 
buscam um estilo de vida com qualidade e equilíbrio, e não apenas o emagrecimen-
to. Neste sentido, entende-se que este seria o principal concorrente direto para o 
modelo de negócio proposto pela NutriMeals. Sendo assim, relacionam-se abaixo os 
principais pontos fortes do modelo de negócio proposto pela Dietabistrô:

 Website próprio com plataforma de venda, processo de pagamento e escla-
recimento de dúvidas via direta por chat.

 Possibilidade de personalização dos pratos.
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 Avaliações de clientes disponíveis para visualização a respeito de cada prato.

 Pratos frescos embalados a vácuo, conservados por até dez dias na gela-
deira, para serem esquentados com dois minutos nas micro-ondas.

 Como pontos fracos, identificou-se a partir de pesquisa na Internet que os prin-
cipais pontos de melhoria foram:

 Compromisso com prazo de entrega dos produtos.

 Alteração do cardápio sem atualização no website e sem prévia comunica-
ção com o cliente.

 Falhas no processo de compras pelo website.

 Divulgação de promoções não condizentes com os preços praticados.

 Alto valor da taxa de entrega (R$ 25) para entregar em Santo André.

 Easy be Fit: esta empresa efetua suas vendas apenas através de redes sociais 
e WhatsApp. Seus pratos são compostos com a escolha de uma proteína, um car-
boidrato e legumes/verduras a partir de uma relação pré-estabelecida pela empresa, 
com ingredientes fixos. Aceitam encomenda com entrega em 48 horas e possuem 
um preço comparativamente baixo para a refeição, pois fornecem exclusivamente 
pedidos mínimos de cinco refeições.
 Os outros dois concorrentes diretos identificados trabalham com sistema deli-
very, mas possuem também ponto físico para venda dos produtos.

 Natural Jardim: não oferece a possibilidade e de venda pelo website, e é foca-
da na venda de refeições frescas de forma avulsa. Na página da empresa é apenas 
divulgado o cardápio, que para o sistema delivery é mais restrito do que o que é co-
mercializado na loja: valor fixo para o prato, massa ou salada, com possibilidade de 
escolha de um número fixo de ingredientes de uma relação pré-estabelecida e dife-
rente para cada dia da semana para a composição do prato. O cardápio diferencia-
do e restrito a uma relação de ingredientes pré-estabelecidos para o sistema delivery 
dá agilidade no processo de recebimento dos pedidos e possibilita o planejamento 
interno de compras dos insumos. Chama a atenção que esta empresa não trabalha 
com carnes de nenhum tipo dentro do seu cardápio, focando apenas nas vertentes 
vegetariana e vegana.

 Liv light: tem um enfoque totalmente diferente da Natural Jardim: ela busca 
vender programas de refeições de até sete refeições diárias ou pacotes com três 
refeições diárias para sete dias dentro de um cardápio semanal elaborado pela nu-
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tricionista. Oferecem a possibilidade de personalização dos pratos em função de 
preferencias e restrições alimentares uma vez que o atendimento é feito pela Nutri-
cionista (dona da empresa). A compra em si não é feita pelo website, o que elimina 
um dos problemas relatados pelos clientes do Dietabistrô e também aproxima os 
clientes da marca; é feito um cadastro com o pedido e a empresa entra em contato 
posteriormente para confirmar o pedido e discutir as restrições alimentares e condi-
ções de pagamento. O website declara atender apenas algumas áreas da cidade 
de São Paulo e não deixa clara a possibilidade de atender a região de ABC. Em seu 
espaço físico, além da venda de produtos, a “Casa LivLight” possui escritório da 
nutricionista para consultas e cozinha experimental para cursos e coaching de vida 
saudável e loja em parceria no estilo Grab & Go. 

5.2.2.2. Concorrentes Indiretos

 Os concorrentes indiretos identificados na análise de mercado são empresas 
que trabalham com refeições congeladas, de porte maior e com atendimento a uma 
região geográfica mais ampla do que os concorrentes diretos; e todas elas possuem 
cardápio focado em emagrecimento. Os concorrentes indiretos e suas principais 
características estão resumidos na Figura 29.

Figura 29 Análise de Concorrentes Indiretos da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base em Informações de Google).

Lucco Fit: dentro dos diferenciais que podem ser uma referência para o modelo de 
negócio da NutriMeals se destacam:

 Descontos promocionais através de parcerias com o RH das empresas.
 Opção de assinatura para recebimento (e cobrança) quinzenal, sem cobran-

ça de frete e com personalização das restrições alimentares do cliente.
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 Opção de individualização do prato com atualização do valor em tempo real.

 Filtro de busca por preço, por alimento específico e com tabela nutricional.

 Expansão feita após cinco anos no mercado de venda exclusivamente no 
sistema delivery, abrindo seus primeiros dois pontos de venda física.

Pronto Light: os diferenciais identificados na empresa Pronto Light são:

 Divulgação no website de parcerias com profissionais de diversas áreas re-
lacionadas à nutrição, prática de esportes, alimentação saudável e qualida-
de de vida.

 Possui aplicativo para compras.

 Venda de acessórios (bolsa térmica, bowl personalizado e boné).

 Menu kids, destaques do mês e pratos sugeridos.

 Filtro por opções sem glúten, sem lactose, controle de glicemia, ovo-lacto-
-vegetariano e vegano.

 Seed Fit: A característica mais interessante da empresa Seed Fit é a possibi-
lidade de tirar dúvidas com profissional de nutrição atrás de chat no website, seme-
lhante à comunicação com a Dietabistrô e a Liv Light, que inspira credibilidade ao 
tentar aproximar os clientes com retornos mais rápidos e assertivos. 

 Como as três empresas citadas trabalham essencialmente com sistema deli-
very, os pontos de melhoria são muito semelhantes entre elas, cita-se:

 Falha no compromisso do prazo de entrega dos produtos.

 Falta e falha na comunicação com os clientes para correção de problemas 
de entrega.

 Falta de clareza no processo de atendimento, notificando ao cliente apenas 
após a finalização da compra.

 Imagens ilustrativas dos pratos com falta de clareza no tamanho das por-
ções.

 Pacotes de refeições maiores do que o período de validade das refeições.

 Reajustes no valor sem nenhum programa de fidelização levou a perda de 
clientes antigos.

 Embalagens frágeis chegam rompidas no momento da entrega.
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5.2.2.3. Benchmarking

 Para complementar o estudo de players atuantes no mercado de refeições sau-
dáveis foi realizado um processo de benchmarking de boas práticas, escolhendo ou-
tras empresas que trabalham no ramo de alimentação saudável fresca ou congelada 
com o intuito de identificar características e atributos com potencial de contribuição 
para o desenvolvimento das atividades da NutriMeals. Neste sentido, foram sele-
cionadas cinco empresas do ramo de alimentação saudável com sistema delivery, 
sem atendimento na mesma região geográfica em que atuaria a NutriMeals, e que 
possuem características com potencial de contribuição para o plano de negócios 
proposto. Das empresas selecionadas, apenas a Bistrot Fitness não trabalha com 
refeições frescas refrigeradas, e apenas as empresas Fresh Bowl e a Pote Verde 
trabalham exclusivamente com sistema delivery. Seus respectivos pontos fortes e 
pontos fracos estão relacionados na Figura 30.

Figura 30 Estudo de Benchmarking de Outras Empresas do Setor – Pontos Fortes e Fracos 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (com Base em Informações de Google).

5.2.3. Análise Competitiva

 Os quatro concorrentes diretos foram classificados pelo número de avaliações 
e comentários nos websites de internet como Google e Facebook considerando a 
frequência e interação dos clientes na internet conforme mostrado na Figura 31; em 
ordem de importância: Natural Jardim, Dietabistrô, Liv Light, Easy be Fit.
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Figura 31 Análise Comparativa de Preços e Percepção de Qualidade dos Concorrentes Diretos 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017. Base da informação: Google e Facebook.

 Com a finalidade de entender as características particulares de cada um dos 
três principais concorrentes diretos, foram levantadas as fichas técnicas conforme 
Anexo 3, Anexo 4 e Anexo 5 e com base no fluxo de informação e comentários on-
-line é possível determinar que o mercado está claramente liderado pela empresa 
Natural Jardim e considerando as características, limitações, forças e oportunidades 
e a visão e proposta de valor estabelecida pela NutriMeals é esperado um posiciona-
mento conforme mostrado no Gráfico 47.

Gráfico 47 Análise Competitiva dos Concorrentes Diretos Versus Posicionamento Proposto para a NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017. 
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5.3. Análise de Atratividade do Mercado 

 A análise de atratividade do mercado resultou da avaliação do potencial da em-
presa no setor econômico de atuação com o intuito de validar o nível de investimento 
e o foco da estratégia e das ações de marketing em função dos riscos inerentes e 
a capacidade da empresa de mitigar estes riscos. Os resultados serão mostrados 
através da utilização da ferramenta conhecida como Matriz de Mckinsey ou Matriz 
GE definindo claramente a posição do negócio em relação ao atrativo do mercado. 
Os resultados da avaliação estão apontados na Tabela 5.

Tabela 5 Atratividade do Setor Econômico e Potencial do Negócio

Fonte: Autoria do Grupo, 2017. 

 Uma vez feitas as avaliações tanto da atratividade do setor de refeições sau-
dáveis com foco de atuação em Santo André assim como do potencial de sucesso 
da NutriMeals neste mercado, conforme ilustrado na Figura 32, é possível evidenciar 
que o cenário é apropriado para investir de forma segura e com expectativas de 
crescimento.
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Figura 32 Matriz da Atratividade do Mercado Versus Força da Empresa NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017. 

5.4. Planos e ações de Marketing

5.4.1. Estratégia

 A estratégia de marketing da NutriMeals está alinhada aos objetivos estra-
tégicos do negócio, principalmente das perspectivas financeira, de clientes e dos 
processos internos. Para definir a estratégia de marketing foi considerado que a 
empresa está na fase inicial do ciclo de vida, entrando no mercado sem nenhum 
reconhecimento de marca; portanto, como neste estágio os clientes potenciais estão 
ainda se conscientizando sobre os benefícios e diferenciais da empresa, as ações 
do composto de marketing estarão focadas na divulgação e fortalecimento da marca 
no mercado, na captação, fidelização e retenção de clientes e consequentemente no 
aumento do faturamento pela geração e ampliação das vendas.

5.4.2. Produtos e Serviços

 Com relação aos produtos e serviços, será utilizada uma combinação de es-
tratégias principais como diferenciação através de atributos como qualidade e apa-
rência e possibilidades de individualização e personalização, porém permitindo a 
padronização interna dos processos da empresa. Por outro lado, o balanceamento 
das linhas de produtos estará focado em maximizar a oferta de produtos com maior 
margem de contribuição, ao mesmo tempo em que é minimizada a promoção de 
produtos de mais baixa geração de receita. As ações de marketing associadas a 
produtos e serviços estão descritas no Quadro 17.
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Quadro 17 Ações de Marketing da NutriMeals Orientadas a Produtos e Serviços

Fonte: Autoria do Grupo, 2017. 

5.4.3. Preço

 Partindo do fato de que a empresa NutriMeals está no ciclo inicial de vida será 
adotada uma estratégia de precificação que permita concorrer dentro de mercado, 
ganhar participação e ao mesmo tempo possibilitar a recuperação dos investimentos 
no menor tempo possível. Na medida em que o reconhecimento da marca for au-
mentando dentro do mercado de atuação será possível pensar em um processo pro-
gressivo de precificação baseado na percepção de valor dos clientes. Estas ações 
de marketing orientadas a preço estão ilustradas no Quadro 18.

Quadro 18 Ações de Marketing da NutriMeals Orientadas a Preço

Fonte: Autoria do Grupo, 2017. 

Estratégia de Preço Ações de Marketing Objetivo estratégico

Preci�cação por “preço
de mercado” ou “preço-

teto”

Pesquisar o mercado e elaborar inicialmente o próprio breakdown
de custos para posteriormente estabelecer preços em função do
tipo de produto e do preço existente no mercado, com a �nalidade
de oferecer produtos de melhor qualidade com preços
competitivos. O markup dos produtos varia por tipo de linha de
produto e por produto.

Para as linhas “monte sua salada” e “pratos prontos” a
NutriMeals se posiciona com preços ligeiramente acima
dos dois concorrentes diretos.
Para a linha “cardápio nutricionista”, em que não há
concorrente que ofereça os mesmos produto e serviço,
a NutriMeals se posiciona com preço abaixo do
concorrente principal com atuação no mercado, uma
vez que diferente deste, a NutriMeals não se posiciona
como um produto gourmet/ premium.

Ganhar participação de
mercado / Aumentar o

Faturamento

Preci�cação progressiva
para estratégia por

“percepção de valor”

Implantar uma estratégia progressiva de mudança na preci�cação
em função do aumento o patrimônio intangível da empresa
através do posicionamento da marca e reconhecimento no
mercado com facilidade de compra, qualidade no atendimento,
campanhas de benefícios e número de recomendações
superiores aos conc orrentes, uma vez a experiência de compra e
o número de recomendações são dois dos principais atributos
para a percepção de valor do consumidor.

Aumentar o faturamento

Estratégia de Produto Ações de Marketing Objetivo estratégico

Diferenciação

Desenvolver produtos de alto padrão de qualidade com apelo
visual chamativo e com embalagens que transmitam robustez e
higiene.
Desenvolver uma plataforma e sistemas de informação que
permitam a prestação de um serviço personalizado.

Desenvolver produtos
diferenciados

Racionalização e
padronização

Trabalhar com um número baixo de linhas de produtos e de
ingredientes, permitindo a padronização e otimização dos
processos internos .

Controlar/manter
qualidade dos produtos

Melhoria cont ínua dos
produtos e serviços

Coletar feedback dos clientes através de pesquisas de satisfação
e monitorar os produtos da concorrência para oferecer produtos
igualmente bons ou melhores pelo mesmo preço.

Elevar a qualidade dos
produtos e serviços

Individualização e
personalização

Desenvolver produtos que dentro da padronização da oferta de
ingredientes gerem um sentime nto de individualização e
personalização para os clientes

Desenvolver produtos
diferenciados

Mix de produtos Balancear o mix de produtos com a �nalidade de maximizar a
venda de produtos geradores de receita (“Cardápio Nutricionista”) Aumentar o faturamento
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5.1.1. Praça

 Como o modelo de negócios da NutriMeals possui um foco totalmente delivery, 
a estratégia de distribuição acontece principalmente através das redes on-line e a 
escolha da localização física como centro de distribuição são fatores de grande in-
fluência do processo logístico de entrega. Neste sentido, foram listadas as ações de 
marketing orientadas à praça e à distribuição no Quadro 19.

Quadro 19 Ações de Marketing da NutriMeals Orientadas à Praça

Fonte: Autoria do Grupo, 2017. 

5.1.2. Promoção

 Considerando que a empresa NutriMeals está na fase de startup, a estratégia 
de divulgação e comunicação é provavelmente uma das mais importantes dentro do 
composto de marketing para esta fase inicial do ciclo de vida. Será através destas 
estratégias que serão promovidas a marca e a oferta de soluções de produtos e ser-
viços, fazendo com que sejam maximizadas as possibilidades de captação de clien-
tes ou inclusive possibilitando, através de um processo de informação e de geração 
de desejos e necessidades, a transformação de potenciais clientes em consumido-
res. Da mesma forma, durante esta fase inicial de entrada no mercado, as estratégias 
de promoção servirão para introduzir a empresa a moradores ou frequentadores da 
região de atuação da empresa. As estratégias e ações de marketing orientadas à 
promoção foram listadas e sumarizadas no Quadro 20.

Estratégia de Praça Ações de Marketing Objetivo estratégico

Localização
Geográ�ca
estratégica

Escolher uma localização privilegiada e estratégica para a
implantação do ponto físico de operações com proximidade à
clientela de maior potencial de consumo, garantindo a entrega
dos produtos em prazos condizentes com a expectativa dos
clientes e visando possibilidades futuras de expansão de mercado

Desenvolver serviço
diferenciado / Manter
clientes satisfeitos /

Ganhar participação de
mercado

Delimitar a área de
atuação inicial

Limitar as áreas de entrega aos bairros com maior proximidade
que facilitem os processos operacionais da logística de entrega e
que maximizem o potencial de faturamento

Desenvolver serviço
diferenciado / Manter
clientes satisfeitos /

Aumentar o faturamento

Maximizar os canai s de
acesso dos clientes

Implementar uma estratégia multicanais on -line e em redes
sociais com a utilização de palavras -chave para maximizar o nível
de sucesso de busca e o acesso aos clientes (website , Fanpage
de Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.) direcionando todos os
acionamentos recebidos para o website da NutriMeals com o
intuito de iniciar um processo de captação e alimentar o sistema
de informações de marketing

Captar e aumentar
clientes / Aumentar o

faturamento
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Quadro 20 Ações de Marketing da NutriMeals Orientadas à Promoção

Fonte: Autoria do Grupo, 2017. 

Estratégia de Promoção Ações de Marketing Objetivo estratégico

Criação de
identidade visual e

comunicacional

Utilizar logomarca e slogan chamativos e associados ao conceito
de vida saudável com cores e motivos associados à natureza e
alimentos frescos

Captar clientes

Divulgação e
Experimentação

Implantar estratégias de experimentação dos produtos através de
stand de vendas em pontos estratégicos de alta movimentação de
clientes potenciais como parques, academias, estúdios de pilates
e clínicas estéticas e de nutrição

Captar e aumentar
clientes

Geração de parcerias
estratégicas

Fazer alianças estratégicas com empresas parceiras associadas
ao ramo da saúde e esporte com o intuito de divulgar os produtos
e serviços através da indicação e distribuição de pan�etos. As
parceiras com pro�ssionais do ramo da saúde e beleza , como os
nutricionistas e nutrólogos , serão de alta importância para a
geração de potenciais futuros consumidores.

Captar e aumentar
clientes

Maximizar a presença da
marca nas redes sociais

Utilizar as redes sociais (Google, Facebook e Instagram) como
mecanismo de divulga ção em massa, tentando contato com
clientes atuais de curtidores de empresas concorrentes .

Captar e aumentar
clientes

Escolher �gura pública
como “embaixador” da

marca

Contratar personalidade da mídia relacionada ao estilo de vida
saudável (blogueiro ) para divulgação e representação da imagem
da marca e dos produtos. Serão buscadas personalidades pouco
con�itantes e polémicas e com mais de cem mil seguidores

Captar e aumentar
clientes

Incentivar a divulgação
“boca-a-boca”

Fazer uso dos clientes atuais para imp lantar campanha
promocional “amigo-indica-amigo”, onde os clientes que fazem a
indicação recebem desconto na compra seguinte se um novo
cliente indicado efetivo uma compra.

Captar e aumentar
clientes / Aumentar o

faturamento

Implementação de
sistema de CRM

Implantar base de dados para o gerenciamento dos clientes com
dados pessoais para o acompanhamento da entrega de produtos,
de suas necessidades, evolução na redução/ganho de massa
muscular ou simplesmente parabeniza -los na data de aniversário
ou incentivar a revenda (win -back)

Fidelizar clientes / Manter
clientes satisfeitos

Ações promocionais em
datas comemorativas

Implantar ofertas em datas comemorativas para clientes atuais
para incentivar a revenda (ex. promoção para duas pessoas no
dia dos namorados, promoções para se recuperar dos excessos
após carnaval, pascoa e natal e descontos em compras
programadas no “Black Friday”, etc.)

Aumentar o faturamento

Campanhas de benefícios
instantâneos

Implantar campanhas de benefícios instantâneos para alavancar
vendas, aumentar o número de citações sobre a empresa e
seguidores do per�l da empresa em redes sociais e aumentar
produtividade da cozinha em dias em que não esteja trabalhando
em sua capacidade má xima. (ex. promoções relâmpagos em que
se o cliente efetuar seu pedido na hora seguinte terá um
percentual variável de desconto).

Aumentar o faturamento

Up-selling

Desenhar a plataforma de vendas com o �m de maximizar as
vendas ou promover outros produtos através da oferta de
produtos adicionais na hora do fechamento da compra no
website, aumentando assim o ticket médio .

Aumentar o faturamento

Venda cruzada
(cross-selling)

Alavancar a venda do “cardápio nutricionista” (compra
programada por pacotes) através da autorização por parte do
cliente da utilização dos seus dados cadastrais (cadastro é
obrigatório para efe tivar a compra) para que a empresa possa
fazer contato e ofertar produtos e serviços

Fidelizar clientes
/Aumentar o faturamento
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 Na Figura 33, é possível evidenciar a proposta de identidade corporativa pela 
combinação entre um logo com apelo natural e um slogan que remete à saudabilida-
de dos produtos oferecidos.

Figura 33 Proposta de Comunicação Através de Identidade Corporativa

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Já na Figura 34 e na Figura 35, é possível observar propostas de comunicação 
e divulgação pelo uso de panfletagem e das redes sociais, com o intuito de alinhar 
a comunicação às estratégias e ações de marketing e os objetivos estratégicos da 
empresa.

Figura 34 Proposta de Comunicação com Folhetos Informativos

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Figura 35 Proposta de Comunicação por Website e Redes Sociais

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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6. ASPECTOS ORGANIZACIONAIS E DE GESTÃO

6.1.  Recursos Humanos

 Ao longo dos anos, os departamentos de Recursos Humanos deixaram de cuidar 
apenas de contratação e demissão de pessoas para realizar estudos de comportamen-
to, compatibilidade de cargos e funções. Além das atribuições citadas, o departamento 
também tem a responsabilidade de cuidar para que o funcionário tenha um bom am-
biente de trabalho, motivação e orgulho de fazer parte da equipe de colaboradores da 
empresa. Segundo Dessler (1942, pg. 9), o sistema de Recursos Humanos está pas-
sando por um momento em que “é mais importante do que nunca contratar as pessoas 
certas e treiná-las efetivamente”. Em sintonia com esse conceito, a direção da empresa 
tem o pensamento voltado para a gestão de pessoas, e entende que, em todos os 
segmentos, é de extrema importância ter funcionários motivados e competentes, em 
especial para o ramo de atuação da NutriMeals, pois a qualidade dos produtos forneci-
dos depende fortemente do engajamento e envolvimento das pessoas.
 Com foco no crescimento e consolidação no mercado alimentício, a NutriMeals 
busca sedimentar a base operacional tendo colaboradores satisfeitos, motivados e 
capazes para desenvolver a devida função.

6.1.1. Estrutura Organizacional

 Considerando o número reduzido de funcionários e com o intuito de garantir 
um processo de comunicação e direção efetivo foi escolhida uma estrutura linear.  
Segundo Prates(2014)52 , uma estrutura linear “demonstra visivelmente os princípios 
da unidade de comando, ou seja, cada empregado deve receber orientações de 
apenas um superior, que seguem, por via hierárquica, do escalão mais alto para o 
escalão mais baixo”. Baseando-se em uma estrutura linear, a empresa NutriMeals 
definiu o organograma mostrado na Figura 36.

Figura 36 Organograma da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

52  PRATES, Wlademir. Principais tipos de Estruturas Organizacionais. 2014. Disponível em: <http://
www.adminconcursos.com.br/2014/07/estruturas-organizacionais.html> Acesso em: 20 out. 2017.
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6.1.2. Descrição de Cargos

 Para melhor gerenciamento, a NutriMeals fará uso de duas classes de funcioná-
rios: descritos como diretos e indiretos (contratações de terceiros e pessoas jurídicas).

6.1.2.1. Funcionários Diretos

 Os funcionários diretos são os empregados contratados diretamente pela Nu-
triMeals, a qual é responsável diretamente pela documentação e registro deles e por 
todos os encargos gerados dos direitos trabalhistas, fazendo parte direta da folha 
de pagamento da empresa. Os funcionários diretos da NutriMeals, seu perfil geral, 
competências e principais responsabilidades estão listados no Quadro 21.

Quadro 21 Lista de Funcionários Diretos da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Cargo Perfil Competências Principais responsabilidades

Gerente
Administrativo

Pessoa com visão
estratégica, facilidade

para lidar com números,
analítico, con�ável para o

negócio, versátil, com
capacidade de resiliência,
orientado para resultados,

e bom relacionamento
interpessoal.

Conhecimentos em gestão
de recursos humanos,

Marketing e T.I. Formação
em Engenharia da

Computação, Engenharia de
Produção ou Administração

de empresas com
experiência pro�ssional de

no mínimo três anos na
função.

Responsável pela gestão de pessoas,
de�nição de estratégias de marketing,
contratação de empresas terceirizadas,
análise de viabilidade de novos
investimentos de mercados para a empresa,
garantir �uxo de caixa, pagamento de
fornecedores e clientes, negociação de
dívidas e compras e gerenciar as estratégias
�nanceiras da empresa.

Gerente
Operacional

Pessoa com visão
estratégica, con�ável para

o negócio, ágil,
responsável, analítico,

crítico, sistemático e com
visão ao longo prazo, com
capacidade de resiliência

e com bom
relacionamento

interpessoal.

Conhecimentos em
alimentação e cuidados de

alimentos, legislação vigente
do ramo alimentício.

Formação em Engenharia
de Produção e cursos
complementares para

produção de alimentos com
experiência pro�ssional de

trêsanos no cargo.

Com responsabilidade e foco na produção,
recebimento dos produtos alimentícios,
controle da produção, controle de estoque,
qualidade dos produtos entregues e
fornecidos aos clientes, assim como o
acionamento da nutricionista contratada pela
empresa.
Devido ao nível de responsabilidade da
função, bem como o atendimento das
descrições acima, a função será preenchida
por um sócio da empresa.

Auxiliar de
limpeza

Pessoa proativa, com
mentalidade voltada para

a melhoria de seu trabalho
e crescimento, ágil,

responsável e organizado.

Desejável ensino
fundamental completo,

experiência de mínimo um
ano como auxiliar de

limpeza.

Responsável d a limpeza e organização do
ambiente da empresa, isto abrange a
limpeza de janelas, banheiros, cozinhas,
pátios, móveis, retirar os lixos, limpeza do
chão (varrer, lavar).

Atendente

Pessoa comunicativa,
organizada, com bom

relacionamento
interpessoal e
responsável.

Ensino médio completo e
experiência em atendimento

telefônico de mínimo um
ano assim como habilidades

para trabalhar com
computadores.

Responsável de realizar o atendimento dos
clientes via telefone, aplicativo de
mensagens instantâneas , website e
transmitir os pedidos de forma clara para o
responsável pela cozinha e para os
entregadores.

Cozinheiro
chefe

Pessoa com bom
relacionamento

interpessoal, per�l de
liderança para delegar

situações, ágil,
organizado, responsável e

com senso de limpeza
apurado.

Ensino médio completo,
desejável curso de

gastronomia, conhecimento
em alimentação saudável,

conhecimento das
legislações sanitárias e

experiência na função de no
mínimo 3 ano s.

Responsável pela preparação dos pratos
seguindo a legislações sanitárias;
disseminar para toda a equipe as
legislações sanitárias; em equipe
(nutricionista e marketing) este pro�ssional é
incumbido pela criação de novos pratos.
Supervisionar os trabalh os executados pelos
ajudantes de cozinha assim como reportar
ao gerente operacional o andamento dos
pedidos e qualidade dos produtos utilizados .

Auxiliar de
cozinha

Pessoa proativa, com
mentalidade voltada para

a melhoria de seu trabalho
e crescimento, ágil,

responsável e organizado.

Desejável ensino médio
completo, experiência de

mínimo um ano na função e
conhecimento de boas

práticas de limpeza para o
ramo alimentício.

Responsável por auxiliar o cozinheiro
realizando o pré -preparo dos alimentos e
seguir a legislação sanitária para produtos
alimentícios. Além de atividades tais como:
escolher, limpar, cortar os legumes e outros
ingredientes utilizados na cozinha. Além
destas, o auxiliar de cozinha é responsável
pela limpeza de utilitários.
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6.1.2.2. Funcionários Indiretos 

 Os funcionários indiretos são aqueles que respondem indiretamente à Nutri-
Meals, por meio de um vínculo de contratação de serviço com uma outra empresa 
ou terceiro. Neste tipo de casos, o pagamento do serviço é feito para a empresa 
contratada, a qual é responsável diretamente pela documentação e registro dos fun-
cionários e por todos os encargos sociais associados à folha de pagamento. A Nutri-
Meals utilizará contratação de prestadores de serviços terceirizados como estratégia 
de otimização de recursos, experiência de terceiros e diminuição de ociosidade de 
funcionários diretos. Os funcionários indiretos da NutriMeals e suas principais res-
ponsabilidades estão listadas no Quadro 22.

Quadro 22 Lista de Funcionários Indiretos da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

6.1.3. Diretrizes da Área de Recursos Humanos

 Em consenso entre todos os gerentes e o diretor, a NutriMeals tem o compro-
misso de criar e manter um ambiente saudável, pessoas qualificadas, motivadas e 
comprometidas com a empresa. Com base nestes compromissos, forma definidas 
as políticas de Recursos Humanos listadas abaixo.

6.1.3.1. Política de Recursos Humanos

 A área de Recursos Humanos (RH) deve:
• Garantir que todos os colaboradores trabalhem com segurança, sendo a 

empresa a responsável por prover os meios seguros para cada operação.

Cargo Serviço terceirizado Principais responsabilidades

Entregador

Contratado de
terceirização com a

empresa especializada em
entregas com motos

Este pro�ssional é responsável pelas entregas dos produtos para o cliente
com a mesma qualidade que sai da Nutri Meals.

Nutricionista Contratação terceirizada
(semanal)

Este pro�ssional é responsável por criar cardápios balanceados de forma a
conciliar o atendimento ás regulamentações alimentícias, oferecer pratos
saborosos e comercialmente atrativos, bem como a de�nição do cardápio
personalizado por cliente. Além disso, l é responsável pe la atualização de
cardápio em momentos sazonais (Datas festivas - Natal, pascoa...).
A prestação de suporte técnico esporádico ao gerente de operacional
também está incluído nos serviços prestados.

TI – Tecnologia
da Informação Contratação terceirizada

Quando necessário, o gerente operacional realizará o acionamento e
contratação dos serviços de TI para manutenção do website e aplicativo da
NutriMeals.

Contador Contrato de prestação de
serviço mensal. Responsável pela contabilidade e auxílio ao gerente �nanceiro.
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• Promover ações para manter o ambiente de trabalho amigável, sendo isto 
mensurável anualmente em pesquisa de clima.

• Treinar e capacitar o pessoal envolvido nas operações.

• Acompanhar o crescimento e desempenho dos funcionários; a fim de bus-
car crescimento profissional de todos os níveis hierárquicos, cada área 
acompanhará anualmente as expectativas iniciais e o desenvolvimento dos 
seus funcionários.

• Incentivar a motivação do pessoal envolvido através da promoção de ações 
esporádicas de recompensas financeiras de acordo com cada função.

6.1.3.2. Política de Remuneração e Benefícios 

 Com base na Convenção Coletiva de Trabalho de cada classe e consideran-
do as exigências definidas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), a empresa 
definiu os seguintes benefícios: convênio médico (coparticipação do colaborador), 
vale-transporte e vale-refeição. Tendo em vista as faixas salariais médias no mercado 
alimentício no Brasil, a gestão de RH definiu a referência inicial salarial com base na 
base de dados da empresa CATHO53  sumarizada no Quadro 23.

Quadro 23 Faixa de Salários Prevista para os Funcionários da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

53 CATHO. Site de vagas de emprego no Brasil. Disponível em: < https://www.catho.com.br/profisso-
es/buscar/> Acesso em: 20 nov. 2017.

Cargo
Salário Médio

(R$)
Quantidade

de Funcionários
Esquema

de Contratação

Gerente operacional 6200,00 01 Sócio

Gerente administrativo 5600,00 01 Sócio

Cozinheiro (a) III Até +15% sobre nível II - Funcionário Direto

Cozinheiro (a) II Até +15% sobre nível I - Funcionário Direto

Cozinheiro (a) I 1420,00 01 Funcionário Direto

Auxiliar de cozinha III Até +15% sobre nível II - Funcionário Direto

Auxiliar de cozinha II Até +15% sobre nível I - Funcionário Direto

Auxiliar de cozinha I 1000,00 02 Funcionário Direto

Auxiliar de limpeza 937,00 01 Funcionário Direto

Atendente 1042,00 01 Funcionário Direto

Nutricionista 800,00 (por semana) 01 Funcionário Indireto

Entregador 1025,00 Até 08 Funcionário Indireto

Contador 937,00 (serviço mensal) 01 Funcionário Indireto



274 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

6.1.3.3. Plano de Carreira e Gestão de Desempenho

 Para manter profissionais motivados, a NutriMeals busca reconhecer seus fun-
cionários oferecendo oportunidades de crescimento. Desta forma todos os níveis 
operacionais podem almejar crescimento pessoal e profissional. De acordo com de-
finição da direção, a empresa conta com três subníveis em cada cargo conforme 
ilustração na Figura 37.

Figura 37 Fluxo de Crescimento das Funções Operacionais da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Anualmente os colaboradores são convidados para um alinhamento de ativi-
dades e realização da avaliação de desempenho. A sistemática de avaliação de 
desempenho é baseada nos quesitos diários dos funcionários, sendo estes os se-
guintes aspectos: pontualidade, produtividade e responsabilidade. Para a avaliação, 
o superior imediato avalia de 0% a 100% em cada requisito e com a média destes é 
possível identificar se o funcionário terá a elevação de nível profissional ou apenas 
uma bonificação salarial, conforme descrito no Quadro 24. 

Quadro 24 Critérios para o Processo de Avaliação do Desempenho e Crescimento Profissional

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Notas da avaliação Ação potencial

76% - 100% Elevação de Nível

51% - 75% Bônus de 5 % no mês seguinte

26% - 50% Feedback sobre os aspectos

0 - 25% Sujeito à reciclagem
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6.1.3.4. Treinamento, desenvolvimento e Participação dos Colaboradores.

 Para manter a qualidade dos produtos oferecidos pela NutriMeals, a empresa 
busca capacitar todos os colaboradores. Com o pensamento voltado no crescimen-
to e consolidação no mercado, a NutriMeals tem treinamentos essenciais e de aper-
feiçoamento no ramo alimentício, conforme listados no Quadro 25.

Quadro 25 Lista de Treinamentos Disponibilizados pela NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

6.1.3.5. Horário de Trabalho e Política de Horas Extras

 Todos os colaboradores terão horários pré-fixados de segunda-feira a sábado, 
das 7h às 17h e descanso remunerado duas vezes por semana.

 Para todos os horários adicionais serão considerados:
• Dias úteis e sábados: Adicionar 50% sob o valor da hora;
• Domingos e feriados: Adicionar 100% sob o valor da hora.

 
7. PLANO OPERACIONAL

 O fluxo operacional da NutriMeals tem seu início após o nascimento da neces-
sidade do cliente de se alimentar saudavelmente. Primeiro o cliente potencial acessa 
o website da NutriMeals através de um computador, smartphone ou tablet onde es-
tarão disponibilizados os diferentes tipos de produtos tendo a possibilidade de es-
colha de montar sua salada, escolher um prato pronto ou criar uma assinatura para 
um programa de pacotes totalmente personalizados em função da sua necessidade 
específica. O macrofluxo operacional da NutriMeals está ilustrado na Figura 38. 

Descrição do curso Público Alvo

Boas práticas de fabricação para manipuladores de alimentos Todos os envolvidos

Análise de perigos e pontos críticos de controle – APPCC Gerente operacional

Norma NBR ISO 22000 – sistema de gestão da segurança de alimentos Gerente operacional e Cozinheiro

Frutas e hortaliças Cozinheiro e auxiliar de cozinha

Curso de validação de limpezas em indústria de alimentos Gerente operacional, auxiliar de cozinha
e auxiliar de limpeza

Motivacional para manipuladores de alimentos Gerente operacional

Legislação na área de alimentos Gerente operacional e Cozinheiro
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Figura 38 Macrofluxo do Ciclo Operacional da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Depois de o cliente ter realizado sua escolha, ele é direcionado a realizar um 
cadastro obrigatório com o intuito de alimentar a base de dados dos clientes para 
poder suportar futuras ações de marketing e de CRM. Uma vez feito o cadastro o 
cliente escolhe a forma de pagamento disponibilizadas no website e a compra é 
efetivada e o pedido enviado para processamento. Maiores detalhes sobre os pro-
cessos internos da operação serão abordados nos próximos itens.

7.1. Processo Operacional e Produtivo

 O processo produtivo de uma empresa é um dos assuntos mais importantes da 
organização, afinal é para produzir, vender e obter lucro que a empresa existe. Partin-
do deste ponto, a NutriMeals definiu seu processo produtivo baseado em princípios 
de buscar qualidade, baixo custo, entrega ágil e flexibilidade.

 Princípio de qualidade: A empresa entende que o cliente apenas atribui valor 
ao produto quando ele identifica maior benefício do que sacrifício para obtê-lo, ou 
seja, se o consumidor tiver uma experiência acima de suas expectativas, o valor 
desprendido torna-se algo imperceptível. Baseado nisso, o processo produtivo da 
NutriMeals possui controles de qualidade durante e após o processamento dos ali-
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mentos. Esta estratégia é utilizada de forma a garantir que o produto esteja na expec-
tativa de qualidade esperada pelo cliente para uma alimentação saudável e fresca.
 Princípio de baixo custo: Para minimizar os custos de fabricação e conse-
quentemente o valor para o cliente, a NutriMeals busca parcerias com os fornecedo-
res diretos e na medida do possível processos padronizados e otimizados a fim de 
aumentar a produtividade e consequentemente melhorar seus custos de produção.
 Princípio de entrega ágil: Por meio da ferramenta QFD (desdobramento da 
função qualidade), é entendido que nossos potenciais clientes buscam entregas rá-
pidas e pontuais, pois muitos dos clientes possuem horário definido para o almoço 
e não possuem flexibilidade. Desde modo, existe como premissa, a entrega pontual, 
conforme agendado pelo cliente, e entrega em 30 minutos quando é feita a compra 
para entrega imediata.
 Flexibilidade: Outro fator importante observado no QFD foi tornar flexível a 
escolha do cardápio ou de utilizar a dieta de uma nutricionista. Neste aspecto, a 
NutriMeals tem o seu processo produtivo voltado para o cliente, que conta com a 
liberdade de montar seus pratos, escolher uma salada pré-definida ou até mesmo se 
utilizar da dieta descrita pelo seu nutricionista particular.
 Com os quatro princípios definidos e posicionados para a empresa, o conceito 
do processo produtivo foi desenvolvido com base na demanda prevista em quatro 
fases conforme o fluxograma ilustrado na Figura 39.

Figura 39 Etapas e Fluxograma do Processo Operacional da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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7.1.1. Fase 01 – Processo da Compra à Armazenagem (Etapa Inicial)

 O processo produtivo inicia-se na compra e recebimento da matéria-prima direta, 
onde o gerente geral conta com o auxílio do auxiliar de cozinha para realizar o recebi-
mento dos produtos, controle de qualidade, higienização, identificação e armazena-
mento. Os itens de consumo direto serão retirados/entregues duas vezes por semana 
dos fornecedores, e os itens indiretos serão entregues na NutriMeals uma vez por mês.

7.1.2. Fase 02 – Interação Com o Cliente

 No momento em que o pedido é realizado, seja por mensagens instantâneas, 
website ou telefone, o atendente classifica-o como:
 Pedido padronizado - Linha “Pratos Prontos”: Os pedidos serão imediata-
mente encaminhados para o cozinheiro através de uma planilha eletrônica, contendo 
tais informações: pedido, data e hora estimada de entrega.
 Pedidos individualizados – Linhas “Monte sua salada” e “Cardápio nutri-
cionista”: para os pedidos com a necessidade de pratos individualizados, especifi-
camente no caso dos pacotes de compra programada (“Cardápio Nutricionista”), 
no momento que o cliente realiza seu cadastro também são fornecidas as recomen-
dações e restrições indicadas pelo nutricionista individual.  Desta forma, os pratos são 
previamente analisados com o suporte do nutricionista interno, e o cardápio desenvol-
vido de forma padronizada a cada semana, para atender às necessidades individuais 
de vários clientes com um único cardápio. Após a definição dos pratos, os pedidos 
semanais  são cadastrados em planilha eletrônica e encaminhados de forma ante-
cipada para a área de cozinha. Já no caso da Linha “Monte sua salada”: o pedido 
detalhado contendo os ingredientes escolhidos será encaminhado para o cozinheiro 
através de uma planilha eletrônica. Apenas com fins ilustrativos, na Figura 40, é pos-
sível observar um extrato da planilha eletrônica que será utilizada pelo atendente.

Figura 40 Exemplo de Planilha Eletrônica de Pedidos

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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 Na Figura 41 é possível evidenciar detalhes adicionais da estrutura da planilha 
eletrônica de pedidos.

Figura 41 Exemplo Detalhado da Estrutura da Planilha Eletrônica de Pedidos

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

7.1.3. Fase 03 - Manufatura

 Antes de iniciar a produção, o cozinheiro analisa rapidamente todos os pedidos 
para o dia, com base no takt-time médio da confecção de cada prato e na hora de 
entrega solicitada pelo cliente, de forma a realizar a fase de pré-preparo e a pro-
gramação do dia. A planilha eletrônica que define a priorização a ser utilizada pelo 
cozinheiro pode ser vista na Figura 42.

Figura 42 Exemplo Detalhado da Priorização de Pedidos Através de Planilha Eletrônica

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Vale salientar que esta programação é dinâmica e pode sofrer alterações du-
rante o dia. Em sequência a esta priorização, o cozinheiro informa aos auxiliares a 
distribuição das atividades.
 
7.1.4. Fase 04 - Entrega do produto 

 Os pedidos são transportados em uma bolsa térmica, atendendo aos parâme-
tros descritos no Regulamento Técnico de Boas Práticas e Manipulação de Alimen-
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tos, Portaria No. 2619 de 201154 . A embalagem suporta a entrega de até seis pratos 
por vez, entretanto, baseando-nos no tipo produto comercializado, entendemos que 
o tempo pode comprometer a qualidade do produto. Assim, foi definido que a entre-
ga será de, no máximo, quatro produtos.
 Uma vez feita a descrição das quatro fases principais do processo operacional 
da NutriMeals, maiores detalhes do passo a passo operacional está descrito no Qua-
dro 26.

Quadro 26 Passo a Passo do Processo Operacional da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 O passo a passo previamente detalhado na Quadro 26  pode ser encontrado 
de forma ilustrativa na Figura 43 para alcançar uma ideia do fluxo operacional dentro 
do layout proposto. De igual forma, podem ser observadas na Figura 44 algumas 
imagens referenciais sobre o processo de pré-preparo e preparo da NutriMeals.

54  ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal da Saúde, PORTARIA 2619/11 - SMS – Publicada 
em DOC 06/12/2011, página 23 – Aprova o Regulamento Técnico de Boas Práticas e de Controle de 
condições sanitárias. SP, BR. 06 dez. 2011.

Fase Passo Detalhes da atividade

Fase 01
Entrada de Materiais 1 Nessa etapa, após compra do material direto realizad a pelo gerente geral, ele conta com a

ajuda de um auxiliar de cozinha para receber os produtos na empresa .

Fase 01
Inspeção e

Higienização
2

O auxiliar de cozinha inspeciona e leva os produtos para a área de lavagem. Os produtos
são higienizados conforme descrito em instruções de trabalho baseados em
Regulamentos de Boas Práticas da ANVISA Resolução RDC nº 216/2004 ANVISA e
Secretária do Ministério da Saúde Portaria nº 2.619 .

Fase 01
Identi�cação e
armazenagem

3

O auxili ar de cozinha realiza o controle de estoque e perecimento dos produtos, quando
qualquer material que sof rer manipulação (limpeza, utilização) e/ou que for retirado de sua
embalagem original é identi�cado e armazenado contendo as informações necessárias
para controle .

Fase 03
Pré-preparo 4

O auxiliar de cozinha retira os alimentos necessários da dispensa e geladeira para a
demanda do momento, e os disponibiliza na área de preparo. O auxi liar de cozinha
prepara os alimentos para o cozimento; produtos que requerem cozimento são
preparados previamente, deixando todos os itens disponíve is para montagem dos pratos.

Fase 03
Preparo 5 Para alimentos grelhados, o auxiliar de cozinha realiza a preparação das proteínas .

Fase 03
Empratamento 6

Com todo o material necessário disposto sob a mesa/bancada de empratamento, e com
base no padrão de montagem de�nido pela NutriMeals, o auxiliar de cozinha inicia a
montagem dos potes/pratos conforme ilustrado na Figura 44 .

Fase 03
Controle de Qualidade 7

Com o sistema eletrônico utilizado, quando o produto está pronto, antes de liberá-lo para
entrega, o cozinheiro deve alterar o status do pedido de “Em Processamento” para “Feito”,
signi�ca que o pedido já foi aprovado pelo controle de qualidade e o mesmo está
disponível para entrega. Para realização deste passo, o gerente deve fazer o
preenchimento do plano de controle de qualidade conforme ilustrado na Figura 45
e caso seja rejeitado deve ser confeccionado novamente em alta prior idade.
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Figura 43Passo a Passo do Processo Operacional da Nutrimeals em Relação ao Layout

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Figura 44 Imagem Ilustrativa do Processo de Pré-Preparo e Preparo da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Com o intuito de padronizar os produtos, a NutriMeals disponibilizará para os 
colaboradores um modelo visual físico e descrições nas instruções de trabalho, com 
o detalhamento do padrão da montagem dos pratos; processo último a ser auditado 
durante a inspeção de qualidade de produto final conforme mostrado na Figura 45.



282 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

Figura 45 Imagem ilustrativa dos Atributos de Produto Controlados Durante o Processo de Controle De 

Qualidade

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

7.2. Processo de Serviços de Limpeza e Higienização

 Com base no Regulamento Técnico de Boas Práticas Manipulação de Alimen-
tos Portaria nº. 2.619 de 06 de dezembro de 2011, a higienização de legumes, verdu-
ras e vegetais deve ser realizada conforme descrito abaixo:

 Seleção para retirada de partes e unidades deterioradas
 Seleção para retirada de unidades brotadas de sujidades, pragas e vetores
 Lavagem cuidadosa efetuada em água corrente e potável: folha por folha, 

legume por legume, cacho por cacho, fruta por fruta
 Desinfecção realizada conforme a recomendação do fabricante do produto 

saneante utilizado
 Enxágue efetuado de forma cuidadosa em água corrente e potável ou con-

forme a recomendação do fabricante
 O tempo de manipulação de produtos perecíveis em temperatura ambiente 

não deve exceder a 30 minutos por lote.

7.3. Gestão da Qualidade

 A alimentação não deve ser vista apenas como uma necessidade biológica do 
ser humano, mas sim como um momento prazeroso que é composto de diversos 
fatores como o sabor, aparência e a confiança na qualidade do que está sendo 
consumido. A confiança de um produto está ligada ao atendimento das expectati-
vas e satisfação do cliente sob o produto consumido ou utilizado, no qual segundo 
Juran, J.M (1992, p.7) “a satisfação dos clientes é um resultado alcançado quando 
as características do produto correspondem às necessidades dos clientes. Ela é, em 
geral, sinônimo da satisfação com o produto. A satisfação com o produto é um estí-
mulo à sua facilidade de venda [...]”, ou seja, para manter-se no mercado e expandir 
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os negócios, o foco no processo produtivo deve ser em garantir a conformidade do 
produto de acordo com as expectativas dos clientes.
 Para satisfazer o público que busca uma alimentação saudável e com quali-
dade, a NutriMeals realiza o atendimento de todas as boas práticas publicadas pela 
ANVISA em Resolução RDC nº 216/2004 - Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços 
de Alimentação55 , conforme ilustrado na Figura 46.

Figura 46 Fluxo de Processamento da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

7.4. Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade

 Conforme definição da NBR ISO 9000:200556 , a política da qualidade e os ob-
jetivos são definidos como: 

A política da qualidade e os objetivos da qualidade são estabelecidos para 

proporcionar um foco para direcionar a organização. Ambos determinam 

os resultados desejados e auxiliam a organização na aplicação de seus re-

cursos para alcançar esses resultados. A política da qualidade fornece uma 

estrutura para estabelecer e analisar criticamente os objetivos da qualidade. 

Os objetivos da qualidade e o comprometimento para melhoria contínua, e o 

atingimento desses objetivos devem ser mensuráveis. O cumprimento dos 

objetivos da qualidade pode ter um impacto positivo na qualidade do produ-

to, na eficácia operacional e no desempenho financeiro, conduzindo assim a 

satisfação e confiança das partes interessadas.

55  AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Resolução-RDC no. 216/2004 Cartilha 
sobre Boas Práticas para Serviços de Alimentação. 2004. Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.br/
documents/33916/389979/Cartilha+Boas+Pr%C3%A1ticas+para+Servi%C3%A7os+de+Alimenta%C3%
A7%C3%A3o/d8671f20-2dfc-4071-b516-d59598701af0>. Acesso em: 21 nov. 2017.
56  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO 9000:2005 Sistemas de gestão da 
qualidade – Fundamentos e vocabulário. Rio de Janeiro, 2005.
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 Entende-se que a política da qualidade é a diretriz que a alta gestão define para 
a empresa, enquanto que os objetivos são os desdobramentos, que devem ser men-
suráveis e seguir a diretriz definida na Política da Qualidade. Com base na definição 
apresentada, a NutriMeals, definiu a seguinte Política da Qualidade:

 “Assegurar o encantamento e satisfação dos nossos clientes mantendo proces-
sos robustos e padronizados que garantam a eficiência operacional, o retorno às par-
tes interessadas e o crescimento da empresa; buscando a excelência, o engajamento 
dos nossos colaboradores e operando sempre em um ambiente de trabalho saudável 
e seguro.”

 Através do desdobramento da Política da Qualidade têm-se os seguintes obje-
tivos:

• Melhorar continuamente a qualidade dos produtos fornecidos, como conse-
quência elevar a satisfação dos clientes e o volume de fornecimento;

• Desenvolver fornecedores confiáveis;

• Desenvolver processos robustos e padronizados;

• Possuir colaboradores capacitados no ramo alimentício, garantindo a segu-
rança e qualidade dos produtos oferecidos.

7.4.1. Indicadores da Qualidade 

 Para atender aos objetivos definidos, o processo produtivo da NutriMeals é mo-
nitorado e analisado mensalmente de forma crítica através de indicadores gerados 
por auditorias de controle de qualidade, recebimento dos produtos e performance de 
fornecedores, conforme descritos e listados no Quadro 27.

Quadro 27 Lista de Requisitos e Indicadores de Qualidade da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Requisitos de Qualidade Indicadores

Melhoria contínua dos processos –
Produto: refeição + entrega

IQ 01: Pesquisa de satisfação dos cli entes
IQ 02: Índice da qualidade da entrega (tempo e qualidade)

Fornecedores con�áveis IQ 01: Índice de classi�cação dos fornecedores diretos e indiretos
Abordagem: Prazo de entrega, custo e qualidade

Processos robustos

IQ 01: Índice de falhas de montagem dos pratos de acordo com os padrões
estabelecidos pela empresa
IQ 02: Tempo de elaboração dos pratos
IQ 03: Índice de desperdício de alimentos
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7.4.2. Controle de Qualidade no Processo

 Ao final da elaboração de cada prato, o chefe de cozinha irá verificar os seguin-
tes itens:

 Aparência da montagem: Todos os pratos devem ter uma boa aparência 
contendo os ingredientes na ordem definida no procedimento operacional 
de montagem dos pratos;

 Composição do prato: Os pratos devem conter todos os ingredientes men-
cionados no website e solicitados pelo cliente;

 Qualidade dos ingredientes: De maneira indireta será verificada a qualidade, 
através do aspecto visual dos produtos e identificação de armazenamento, 
conforme descrito no procedimento operacional.

 Além dos controles do produto finalizado, a empresa conta com verificações 
diárias das condições de armazenamento e data de validade de todos os produtos 
utilizados.  Adicionalmente, com base em um procedimento é realizado um check list 
com parâmetros de fabricação, tais como temperatura de preparo dos pratos, tempo 
de cozimento dos produtos, método de armazenamento durante e após utilização.

7.5. Gestão dos Fornecedores

 A NutriMeals possui um processo criterioso de escolha de fornecedores con-
siderando três fatores principais: qualidade, rapidez de entrega e competitividade 
de preço, pois são estes os parâmetros estratégicos que suportarão a operaciona-
lização e viabilidade financeira do negócio; e, consequentemente, o atingimento de 
objetivos e da satisfação dos clientes. Os fornecedores estão classificados em dos 
tipos: diretos e indiretos. 

7.5.1. Fornecedores Diretos

 Os fornecedores diretos são definidos como provedores de produtos ou servi-
ços diretamente ligados ao processo de manufatura das refeições. A qualidade dos 
itens recebidos pelos fornecedores diretos possui um grande impacto no produto 
oferecido pela NutriMeals. Neste sentido, a empresa realizará um workshop com 
todos os fornecedores para alinhamento dos requisitos de qualidade e expectativas.
 Dentre os requisitos de qualidade são citados os aspectos visuais dos itens 
entregues, porcentagem de aproveitamento dos produtos, análise de quantidade 
de pesticidas conforme definição dos órgãos reguladores, auditorias de qualidade 
no fornecedor e qualidade da entrega (prazo de entrega e atendimento). A partir de 
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então, através de uma sistemática de avaliação de fornecedores, a NutriMeals possui 
um fornecedor principal para cada item consumido e um fornecedor em stand-by, que 
somente é acionado em casos esporádicos e emergenciais, conforme Quadro 28.

Quadro 28 Principais Fornecedores Diretos da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

7.5.2. Fornecedores Indiretos

 Os fornecedores indiretos são definidos como provedores de produtos ou 
serviços não ligados ao processo de manufatura. Dentre os fornecedores indiretos, 
existem alguns que serão envolvidos apenas na parte inicial do projeto, durante a 
contratação de obra civil, compra de equipamentos e mobiliários. Os principais for-
necedores indiretos estão listados no Quadro 29.

Quadro 29 Principais Fornecedores Indiretos da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Produto e serviço Fornecedor Descrição do Produto ou Serviço

Vegetais e legumes CRAISA – Santo André Ingredientes como alface, rúcula, espinafre, escarola, cenoura, grão
de bico

Secos CRAISA – Santo André Croutons, nozes e castanhas

Cereais CRAISA – Santo André Milho verde, soja, feijão branco

Conservas Assai atacadista Palmito e ervilha

Proteínas CRAISA – Santo André Carne vermelha, peixe e frango

Produto e serviço Fornecedor Descrição do Produto ou Serviço

Locação de Imóvel Alternativa Imóveis Serviço imobiliário

Seguros Itaú seguros Seguro imobiliário

Obras civis Construtora Grande ABC Adequação civil

Instalações Construtora Grande ABC Equipamentos em geral

Equipamentos de
higiene e segurança Contrisul Luvas, sapatos de segurança, avental e touca

Itens de higiene e
limpeza Femba Itens como água sanitária, papel higiênico

Entregador Loggi Serviço de entrega

Serviços Públicos SEMASA Abastecimento de aguas e esgoto (Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA)

Serviços Públicos AES Eletropaulo Abastecimento de energia elétrica

Outros Serviços Ultragaz Abastecimento de gás

Serviços de
comunicações Net Telefone e internet

Nutricionista NutriCore De�nição dos pratos oferecidos

Gestão Contábil Oliveira & fonseca
Assessoria contábil Serviço de contabilidade e assessoria �scal

Serviços de TI Electra Desenvolvimento e manutenção de website
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7.6. Estoque

 De acordo com Martins,e Laugeni (2005, p. 265) “o armazenamento de mate-
riais é necessário para reduzir os custos de produção e fretes e garantir um melhor 
atendimento aos clientes”. Entretanto, também deve ser considerado que o excesso 
de estoque é um dos desperdícios da qualidade, pois os produtos possuem prazos 
de validade, além de ter dinheiro investido e parado. Para evitar desperdícios como 
os citados acima, os estoques da NutriMeals são dimensionados para a demanda 
média estimada e gerenciados pelo gerente operacional. Diariamente é realizado o 
controle da verificação de data de validade, quantidade dos produtos disponíveis, e 
a data de entrada do produto.
 Incorporado nos estoques, existe o conceito de estoque de segurança, o qual  
Martins e Laugeni (2005, p. 275)57  definem como: “Os estoques de segurança têm 
como função proteger o sistema quando a demanda (D) e o tempo de reposição (L) 
variam ao longo do tempo [...]”. Para o melhor gerenciamento e funcionamento da 
empresa foi definida uma lista de produtos que devem ser mantidos em estoque e 
suas devidas quantidades. Nesta definição já está incluído o estoque de segurança. 
Para salvaguardar a qualidade e segurança dos produtos, foi determinado o controle 
dos produtos em estoque conforme Quadro 30.

Quadro 30 Política de Estoque da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

7.7. Armazenagem 

 Para evitar problemas de segurança e qualidade dos produtos armazenados, 
foi utilizado o Guia de Alimentos da Vigilância Sanitária58  como base para a criação 
do procedimento operacional de armazenagem dos itens, conforme abaixo, respei-
tando que:

57  MARTINS, Petrônio.; LAUGENI, Fernando. Administração da Produção. 2 ed. rev. aum. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2005.
58  AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. Guia de Alimentos e Vigilância Sa-
nitária (Versão 1.1). 2016. Disponível em: < http://portal.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_
id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_
count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=395967&_101_
type=document>. Acesso em: 21 nov. 2017. 

Classificação Item Tempo de estoque

Produto perecível
Frutas, legumes e vegetais Três dias

Proteínas frescas 90 dias

Produto não perecível
Enlatados

Conforme data de validade
Demais itens
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 Tempo máximo de armazenagem dos legumes, frutas e vegetais seja de três 
dias;

 Temperatura da geladeira deve ser inferior a 5º C, e a do freezer não deve 
ficar acima dos 15º C negativos;

  Abertura excessiva da geladeira deve ser evitada, para impedir a oscilação 
da temperatura dos alimentos;

 Produtos preparados como molhos devem ser armazenados nas prateleiras 
superiores;

 Produtos semipreparados devem ser armazenados nas prateleiras interme-
diárias;

 Produtos crus devem ser armazenados nas prateleiras inferiores;

 Para alimentos congelados: quando necessário descongelar, deixar o ali-
mento na geladeira até o descongelamento do produto, sem a possibilidade 
de recongelar;

 Para os alimentos que necessitam de refrigeração, é necessário controle de 
temperatura diário;

 Produtos como alface, espinafre e tomate somente devem ser acondiciona-
dos na geladeira após lavagem e limpeza;

 Os demais produtos, por exemplo, os enlatados, devem ser armazenados 
em locais secos, limpos e arejados;

 Para utilização de cada produto, deve ser respeitado o FIFO59.

 Quando retirado da embalagem original, o produto deve ser utilizado, o insumo 
deve ser acondicionado em um recipiente de vidro com a devida identificação, con-
forme Figura 47.

Figura 47 Principais Fornecedores Indiretos da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

59  FIFO, termo em inglês, first-in, first-out, ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair.
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7.8. Segurança e Higiene no Trabalho

 Para salvaguardar o trabalhador e a empresa, o Brasil criou normas regulamen-
tadoras (NRs) e leis em referência à segurança no trabalho e essas normas regula-
mentadoras devem ser aplicadas a todas as empresas que possuem regime CLT. 
O principal objetivo das NRs é garantir a integridade física do trabalhador, criando 
procedimentos para a prevenção de acidentes, que conforme dispõe o art. 19 da Lei 
nº 8.213/9160: 

[...] acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço 

da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 

VII do art. 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional 

que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da 

capacidade para o trabalho [...]

 Estes devem ser evitados com o pleno atendimento às normas regulamentado-
ras e cumprimento por parte dos trabalhadores. Para atendimento à legislação e se-
gurança do colaborador, as seguintes NRs são seguidas pela empresa NutriMeals:
 
NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI 61

 A área de segurança do trabalho deve definir os EPIs apropriados para cada 
operação, assim todo colaborador exposto a risco tem o direito aos equipamentos 
de segurança. Para empresa alimentícia, a empresa contrata o serviço de segurança 
do trabalho capacitada para definir tais necessidades. Desta forma, para a NutriMe-
als, foram definidos os EPIs conforme mostrados e listados na Figura 48.

60  BRASIL. Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Lei Nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Presidência da 
República, Brasília, DF, 24 jul. 1991.
61  MINISTÉRIO DO TRABALHO, Norma Regulamentadora No. 06 – Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPI). Disponível em: <http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR6.pdf>. Acesso em: 21 
nov. 2017.
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Figura 48 Lista de EPIs 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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8. PLANO FINANCEIRO

 O Plano Financeiro da NutriMeals Ltda. foi realizado de acordo com o programa 
“Plano Certo”62  desenvolvido pelo Prof. Dr. Luís Eduardo Machado. Para sua ela-
boração, levou-se em consideração que a NutriMeals é uma empresa de pequeno 
porte limitada (Ltda.), com receitas anuais brutas superiores a R$ 360.000,00 e iguais 
ou inferiores a R$ 4.800.000, e atendendo os requisitos previstos na Lei Complemen-
tar n° 147 de 7 de agosto de 2014, a empresa foi enquadrada no regime tributário 
diferenciado “Simples Nacional”.
 De acordo com a sua atividade econômica, a NutriMeals está classificada no 
código CNAE 5620-1/04, fornecimento de alimentos preparados preponderantemen-
te para consumo domiciliar – IBGE.
 Por outro lado, o quadro societário é composto por dois sócios que exercem 
atividades gerenciais, portanto são remunerados através dos pró-labores, além de 
uma retirada anual, equivalente à taxa mínima de atratividade (TMA) de 19,56% ao 
ano sobre o capital próprio investido na empresa, corrigido pela taxa de inflação pro-
jetada de 4,3% nos quatro anos subsequentes. O Contrato Social (Anexo 1) estabele-
ce que a participação societária seja dividida igualmente, assim como o aporte inicial 
de capital de R$ 196.966,83, sendo R$ 98.483,415 para o sócio 1 e R$ 98.483,415 
para o sócio 2.

8.1. Investimentos

 A NutriMeals iniciará as suas operações em janeiro de 2018, sendo necessário 
fazer uso do aporte de capital investido pelos sócios para fazer frente às necessida-
des de investimento inicial pré-operacional tal como comentado nos capítulos ante-
riores, envolvendo as atividades de registro e cadastro empresarial, investimentos 
em ativo fixo, procura de estoques iniciais, despesas de marketing pré-abertura e 
despesas de contratação, capacitação e treinamento de funcionários. Neste sentido, 
o total de investimentos levantados como requeridos é de R$ 196.966,83. O detalha-
mento dos investimentos iniciais necessários está relacionado na Tabela 6 e maiores 
detalhes podem ser encontrados no Anexo 6,  Anexo 7 e Anexo 8, evidenciando que 
as despesas mais representativas durante esta fase inicial são as envolvidas com 
compra de bens e ativos fixos, marketing de divulgação e capital de giro inicial.

62 MACHADO, L. E. PlanoCerto v.10.1: software desenvolvido em Excel para análise financeira de 
novos negócios. Um arquivo em Excel
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Tabela 6 Representatividade dos Principais Investimentos Iniciais da NutriMeals 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

8.2 Capital de Giro

 Conforme evidenciado na Tabela 6, o valor do capital de giro foi definido em R$ 
50.000,00 com o intuito de permitir o equilíbrio financeiro do fluxo de caixa da empre-
sa, ou seja, é utilizado para fazer frente à necessidade de pagamentos quando estes 
não são cobertos pelos recebimentos das vendas (saldo do fluxo de caixa). Para 
definição do montante necessário para cobrir o caixa da empresa no seu primeiro 
mês de atividade, foi considerado um cenário potencial mais crítico no qual 100% 
das vendas serão realizadas pelos clientes na forma de pagamento com cartão de 
crédito, logo a NutriMeals receberá do banco o repasse das vendas somente um 
mês após a sua realização. Sendo assim, para arcar com: despesas fixas, folha de 
pagamento e despesas menores no seu primeiro mês de funcionamento a empresa 
fará uso do capital de giro definido.
 
8.3. Custos e Despesas

8.3.1. Despesas Fixas Administrativas

 O total de despesas fixas administrativas projetado para o primeiro ano de 
operação da NutriMeals foi estimado em R$ 149.291,00, e engloba os gastos com 
as despesas de manutenção, seguros, itens de consumo, aluguéis, despesas com 
marketing, internet, combustível e outros (contador, nutricionista, EPIs e outros). Con-
forme ilustrado na Tabela 7 e no Gráfico 48, é possível evidenciar que as despesas 

Tipo de Investimento Natureza da despesa
Valor
(R$)

Representatividade
(%)

Investimentos Pré-
operacionais

Despesas de legalização de empresa 3.000,00 1,5%

Despesas para divulgação inicial 27.550,00 14%

Contratação e capacitação de funcionários 5.000,00 3%

Registro de Marca 3.000,00 1,5%

Investimentos em bens e
ativos �xos

Obras civis e/ou reformas 15.969,77 8%

Compra de máquinas e equipamentos 45.422,02 23%

Móveis e Utensílios 15.608,54 8%

Veículos 12.000,00 6%

Capital de Giro e Estoque
inicial

Estoque inicial 6.185,50 3%

Capital de Giro 50.000,00 25%
Investimentos em despesas

mensais
Despesas mensais (serviços e aluguel)

(x2 meses) 7.400,00 4%

Investimentos em despesas
de pessoal

Folha de pagamento antes da inauguração
(x1 mês) 5.831,00 3%

TOTAL de Investimentos 196.966,83 100%
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de maior representatividade correspondem aos gastos com serviços de entrega ter-
ceirizados (33%) e com despesas imobiliárias (23%). 

Tabela 7 Representatividade das Despesas Fixas Administrativas por mês da NutriMeals

 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Gráfico 48 Distribuição das 

Despesas Fixas Administrativas da NutriMeals

 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

8.3.2. Despesas com Pessoal

 O total da folha de pagamento projetada para o primeiro ano de operação da 
NutriMeals está estimado em R$ 243.610,00, referente às despesas com salário de 
dois sócios trabalhadores, um atendente, um cozinheiro, dois auxiliares de cozinha 
e um auxiliar de limpeza. O montante acima não engloba o custo da mão de obra 
terceirizada necessária ao funcionamento da empresa, relacionado ao profissional 
contábil, à nutricionista e aos entregadores. O custo anual da terceirização da mão 
de obra acima mencionada foi estimado em R$ 70.044,00 no primeiro ano de opera-
ção e está considerado dentro do total das despesas fixas administrativas.

Tipo de Despesa Natureza da despesa
Valor
(R$)

Representatividade
(%)

Manutenção Manutenção e Conservação Geral 350,00 2,8%
Seguros Seguro do Salão Comercial 230,00 1,9%

Consumo Serviços ( água, energia, gás e telefone) 1.300,00 10,5%
Despesas imobiliárias Aluguel, IPTU e Condomínio 2.800,00 22,6%

Marketing Elaboração e distribuição de folhetos 750,00 6,0%
Internet Internet 150,00 1,2%

Combustível Combustível de Automóvel 300,00 2,4%

Outros

Serviço Contábil Terceirizado 937,00 7,5%
Serviço de Nutricionista Terceirizado 800,00 6,4%
Serviço de Entregas Terceirizado (x4) 4.100,00 33,0%
Uniformes e EPIs 339,00 2,7%
Materiais de limpeza 355,77 2,9%

TOTAL de Despesas Fixas Administrativas 12.412,00 100%

Consumo
10,5%

Seguros
1,9%

Manutenção
2,8%

Internet
1,2%

Combustível
2,4%

Outros
52,6% Despesas imobiliárias

22,6%
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 Tanto no caso das despesas fixas administrativas quanto nas despesas de mão 
de obra está previsto um reajuste anual de 4,3% conforme índice médio de inflação 
projetada para os próximos anos. Um melhor detalhamento das despesas fixas ad-
ministrativas e de pessoal pode ser encontrado no Anexo 9 e no Anexo 10 respecti-
vamente.
 
8.4. Demonstrativo de Vendas

 Para elaborar o plano orçamentário de vendas foi necessário analisar previa-
mente a demanda prevista considerando três cenários, sendo eles: otimista, pessi-
mista e mais provável, no qual a variação da demanda em função de fatores políticos, 
econômicos, social, tecnológico, ecológicos e legais (PESTEL) influencia diretamen-
te no volume de vendas, e por consequência no faturamento, nas necessidades 
de compra de matéria-prima, contratação de mão de obra e outros. A avaliação de 
cenários está ilustrada no Anexo 11. 
 A receita anual da NutriMeals no seu primeiro ano de operação foi projetada 
considerando a venda média de 167 refeições por dia ao longo de 12 meses de 
operação, a um ticket médio de R$ 28,83 por refeição gerando uma receita bruta de 
vendas estimada no primeiro ano de operação de R$ 1.165.337,43. Neste sentido, 
os valores previstos de demanda de consumo e faturamento considerando o cenário 
mais provável podem ser encontrados na Tabela 8. 

Tabela 8 Projeção de Demanda e de Faturamento Mensal da Nutrimeals para o Primeiro Ano

 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

 Por outra parte, a projeção do crescimento de consumo e consequentemente 
do faturamento para os primeiros cinco anos de operação está apresentada na Tabe-
la 9 e ilustrada no Gráfico 49, e maiores detalhes podem ser encontrados no Anexo 
12 e no Anexo 13.

Periodo
Número de

refeições por dia
Número de dias

úteis por mês

Total de
refeições por

mês

Faturamento
Bruto (R$)

Janeiro 134 22 2.948 84.990,84
Fevereiro 167 18 3.006 86.662,98

Março 176 21 3.696 106.555,68
Abril 176 20 3.520 101.481,60
Maio 176 21 3.696 106.555,68

Junho 168 20 3.360 96.868,80
Julho 151 21 3.171 91.419,93

Agosto 158 23 3.634 104.768,22
Setembro 176 19 3.344 96.407,52
Outubro 176 22 3.872 111.629,76

Novembro 176 18 3.168 91.333,44
Dezembro 167 18 3.006 86.662,98

Total Ano 1 - - 40.421 1.165.337,43
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Tabela 9 Projeção do Consumo e do Faturamento da NutriMeals 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Gráfico 49 Projeção da Demanda de Consumo de Refeições e do Faturamento da NutriMeals 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

8.5. Demonstrativos Financeiros

8.5.1. Demonstração do Resultado do Exercício (D.R.E.)

 A NutriMeals utilizará a D.R.E. como ferramenta contábil para administrar o 
resultado das operações, passando a ser uma necessidade mensal para o moni-
toramento e acompanhamento do total de despesas e suas origens para que as-
sim a área financeira possa direcionar os seus esforços na melhoria dos resultados 
financeiros. Uma vez que a área financeira não faz parte do processo produtivo, 
ela exerce papel fundamental em comunicar as áreas operacionais sobre os gastos 
incorridos durante o exercício para que ajustes sejam realizados.
 A D.R.E. da NutriMeals apresenta lucro líquido de R$ 168.944,00 no demons-
trativo do ano de 2018 e acumulado de 934.868,00 (de 2018 até 2022) conforme 
observado no Anexo 14. A análise horizontal da receita demonstra um crescimento 
contínuo e progressivo de receita; 7% no ano de 2019, 14,5% no ano de 2020, 23,6% 
no ano de 2021 e 34,8% no ano de 2022, projeção essa utilizando como ano base 
o ano do início das operações. O detalhamento do resultado da análise vertical e 
horizontal pode ser encontrado no Anexo 15.

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5
Crescimento

(%) - 7% 7% 8% 9%

Número de
refeições 40.421 43.250 46.278 49.980 54.478

Receita bruta 1.165.337,43 1.246.911,05 1.334.194,82 1.440.930,41 1.570.614,15

1.165.337,43
1.246.911,05

1.334.194,82
1.440.930,41

1.570.614,15

40.421 43.250 46.278 49.980 54.478
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8.5.2. Fluxo de Caixa Projetado

 O fluxo de caixa da NutriMeals para o seu primeiro ano de faturamento apre-
senta fechamento positivo em R$ 132.236,00, considerando-se que no seu primeiro 
mês de operação o caixa foi coberto pelo capital de giro. Na Tabela 10, é possível 
observar a projeção do fluxo de caixa mensal e anual da NutriMeals, os quais foram 
ilustrados no Gráfico 50 e no Gráfico 51 respectivamente. O detalhamento total dos 
valores envolvidos na projeção do fluxo de caixa pode ser encontrado no Anexo 16

Tabea 10 Projeção do Fluxo de Caixa Mensal e Anual da NutriMeals – 2018-2022 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Periodo Entradas Saídas Saldo do Período
Saldo

Acumulado

Jan 2018 50.000 (42.124) 7.876 7.876

Fev 2018 85.007 (80.240) 4.767 12.643

Mar 2018 86.707 (80.997) 5.710 18.353

Abr 2018 106.632 (90.511) 16.121 34.474

Mai 2018 101.650 (88.191) 13.459 47.933

Jun 2018 106.800 (90.511) 16.289 64.222

Jul 2018 97.206 (86.081) 11.125 75.347

Ago 2018 91.821 (83.589) 8.232 83.579

Set 2018 105.216 (89.694) 15.522 99.101

Out 2018 96.944 (85.870) 11.074 110.175

Nov 2018 112.229 (92.832) 19.397 129.572

Dez 2018 92.044 (89.380) 2.664 132.236

Ano 2018 1.132.256 (1.000.019) 132.236 132.236

Ano 2019 1.240.808 (1.098.783) 142.025 274.261

Ano 2020 1.327.624 (1.172.148) 155.476 429.737

Ano 2021 1.433.791 (1.327.035) 106.756 536.493

Ano 2022 1.562.786 (1.402.956) 159.830 696.323
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Gráfico 50 Fluxo de Caixa Mensal Projetado da NutriMeals – Ano 2018 

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Gráfico 51 Fluxo de Caixa Anual Projetado da NutriMeals – 2018-2022

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

8.5.3. Balanço Patrimonial

 O Balanço Patrimonial projetado da NutriMeals pode ser encontrado no Anexo 
17. Considerando os fluxos de caixa projetados e o aumento da demanda é possível 
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evidenciar a tendência de crescimento no total de ativos circulantes e no total de do ati-
vo da empresa fazendo com que o exista o crescimento mantido do patrimônio líquido.

8.6. Análise dos Índices Financeiros

 Considerando os resultados financeiros operacionais projetados para a Nutri-
Meals é possível estimar a tendência para os índices financeiros conforme mostrado 
no Quadro 31  e no Anexo 20.

Quadro 31 Análise dos 

Índices Financeiros – 2018-2022

Fonte: Autoria do Grupo, 2017. N
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8.6.1. Liquidez

 A NutriMeals apresenta índices favoráveis à operação projetada, os índices de 
liquidez que medem a velocidade na qual um ativo pode ser convertido em dinhei-
ro apresentam crescimento se comparados ao período projetado de operação ano 
2018 até 2022. 

8.6.2. Atividade

 Analisando o indicador de idade média de estoque, a NutriMeals apresenta 
estabilidade nos três primeiros anos de operação, vindo a melhorar o índice no ano 
4 e 5, passando de cinco para quatro dias. Renovar os estoques para a NutriMeals 
significa que a matéria-prima está sendo utilizada no processo produtivo com  maior 
frequência, indicador esse que subentende a pedidos de produção (ordens de pro-
dução), logo vendas futuras e geração de receita. O indicador de giro de estoque 
considera também a frequência com a qual os estoques são renovados, quanto 
maior a frequência, melhor para a organização. O índice relacionado ao giro do ativo 
total mostra uma tendência a piorar devido ao elevado aumento dos ativos totais 
quando comparado à taxa de aumento das receitas produto das vendas líquidas.

8.6.3. Estrutura

 Em referência à estrutura é possível evidenciar estabilidade na composição do 
patrimônio não havendo necessidade futura de financiamento e melhor aproveita-
mento dos ativos fixos em função da geração de receita.

8.6.4. Resultado

 A NutriMeals apresenta retorno sobre o capital investido passando de 84% no 
seu primeiro ano de funcionamento para 106,4% no quinto ano de atividade, o índice 
em questão considera quanto a empresa obtém de lucro para cada 1 real investido. 
No primeiro ano de operação, a NutriMeals obteve de lucro líquido das atividades 
regulares R$ 165.362, sendo esse total correspondente a R$ 84% do capital inicial 
investido na empresa, por essa razão o payback somente ocorrerá no ano seguinte, 
entre o quarto e o quinto mês, considerando o saldo do resultado acumulado.

8.7. Resultados Financeiros Projetados

 No Quadro 32  é possível evidenciar os indicadores que comprovam a viabili-
dade do projeto. Esses foram calculados considerando a necessidade de aporte de 
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capital (investimento inicial de R$ 196.966,83), os gastos pré-operacionais, as des-
pesas fixas e variáveis, as necessidades de novas aquisições e novas contratações 
ao longo dos cinco anos projetados de operação. O detalhamento da análise dos 
investimentos pode ser encontrado no Anexo 18. De igual forma considerando os 
resultados apresentados no Anexo 19, é possível evidenciar que existe uma margem 
de erro permissível na projeção de receitas de 12% para que o projeto continue a ser 
viável. O sumário dos resultados principais do negócio está mostrado no Anexo 21.

Quadro 32 Projeção de Demanda e de Faturamento Mensal da Nutrimeals para o Primeiro Ano

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.

Indicador Financeiro Resultado
Valor Presente Líquido (VPL) R$ 301.865,16
Períodos de Payback (PBK) 1,44 anos

Períodos de Payback (DRTN) 1,78 anos
Índice de Lucratividade (IL) 2,53

Taxa Interna de Retorno (TIR) 72,93% (TMA = 19,56%)
TIR Modi�cada (TIRM) 38,40%
Rentabilidade (REM) 153,19%
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CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Ao longo da elaboração do Plano de Negócios da NutriMeals Ltda., fica evi-
dente que, para abrir um negócio sólido, lucrativo e bem-sucedido, não basta ter um 
perfil empreendedor. O empreendedorismo deve vir acompanhado de um grande 
suporte teórico e técnico. Desta forma, a ideia ganha a robustez necessária para seu 
lançamento e sua sobrevivência com êxito.
 O projeto NutriMeals nasceu de um grupo de pessoas com perfil empreende-
dor, mas sobretudo semelhante, no que diz respeito à preocupação com a qualidade 
de vida e saúde, buscando não somente bem-estar e prevenção de doenças, como 
também um físico em forma para enfrentar as exigências do dia a dia. Este perfil, as-
sociado à colocação em prática de conhecimentos teóricos e ferramentas de gestão, 
culminou em um negócio viável.  O projeto foi bem estruturado com o propósito de 
utilizar-se do maior número de conceitos, metodologias e ferramentas adquiridas ao 
longo do curso de MBA em Gestão Empresarial. 
 Preocupou-se em fundamentar o segmento e o consumidor-alvo através de 
pesquisas e profunda análise de variáveis do macroambiente e tendências e, bus-
cou-se englobar as ferramentas mais adequadas para o estabelecimento de metas e 
elaboração das estratégias, tanto competitivas e de marketing. Quanto aos aspectos 
organizacionais, de gestão e plano operacional, procurou-se ser o mais adequado 
possível e embasado por legislações, normas e procedimentos.
 Por fim, todo este trabalho amparado por pesquisas e análises criteriosas pro-
piciou um plano financeiro que comprovou a viabilidade e sucesso do negócio pro-
posto. Conclui-se que a NutriMeals Ltda. está devidamente estruturada e amparada 
em todos os aspectos para entrar no mercado de refeições saudáveis e atingir os 
objetivos estratégicos propostos.
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ANEXOS

Anexo 1 Exemplo de Contrato Social

Pelo presente instrumento particular, José Leonardo Maselli Locosselli, brasileiro, na-
tural de Santos, solteiro, maior, nascido em xx/xx/xxxx, empresário, portador da cartei-
ra de identidade nº 00.000.000-0 emitido pela SSP/SP e inscrito no CPF 000.000.000-
0, residente e domiciliado na cidade de São Bernardo do Campo, estado de São 
Paulo, sito à rua Bela Vista , nº xxx, bairro Centro, CEP: 09715-030, e Milena Soares, 
brasileira, natural de Santos, solteira, maior, nascida em xx/xx/xxxx, administradora de 
empresas, portadora da carteira de identidade nº 00.000.000.-0 emitido pela SSP/SP 
e inscrita no CPF 000.000.000-0, residente e domiciliada na cidade de São Bernardo 
do Campo, estado de São Paulo, sito a rua Silva Jardim, nº xxx, bairro Centro, CEP: 
09715-090, constituem uma sociedade limitada mediante as seguintes cláusulas:

I – DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO JURÍDICO
PRIMEIRA:
A sociedade girará sob o nome empresarial de NutriMeals Ltda.

SEGUNDA:
A sociedade tem sede na cidade de Santo André, estado de São Paulo, sito à rua 
Marina, nº xxx, bairro Campestre, CEP: 09070-510.

TERCEIRA:
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

II – OBJETO SOCIAL
QUARTA: 
O objeto da sociedade será conforme CNAE: 5620-1/04 – Fornecimento de alimen-
tos preparados preponderantemente para consumo domiciliar. Serviço delivery de 
refeições saudáveis.

II – DO CAPITAL SOCIAL
QUINTA:
O capital social será de R$ 196.966,83 (cento e noventa e seis mil, novecentos e 
sessenta e seis reais e oitenta e três centavos, integralizados neste ato em moeda 
corrente do país, pelos sócios da seguinte forma: 
José Leonardo Maselli Locosselli 50% R$ 98.483,415 – 50 quotas.
Milena Soares 50% R$ 98.483,415 – 50 quotas.
Total do Capital: 100% R$ 196.966,83 – 100 quotas.
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IV – DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES 
SEXTA:
A sociedade iniciará suas atividades em 01 de janeiro de 2018 e seu prazo de dura-
ção é indeterminado.

V – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 
SÉTIMA: 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua participação % do capital, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

OITAVA:
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, 
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurada, em igualdade de 
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

VI – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE
NONA:
A administração da sociedade caberá a sócia Milena Soares, assinando isolada-
mente com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou as-
sumir obrigações seja em favor de qualquer das quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização da outra sócia. Tam-
bém é vedada a utilização do nome empresarial para a concessão de avais e fianças 
ou quaisquer outras garantias pelos sócios ou administrador (es).

DÉCIMA:
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso. 

DÉCIMA PRIMEIRA:
Os sócios, inclusive o sócio quotista, poderão de comum acordo, fixar uma retirada 
mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

VII – DO EXERCÍCIO SOCIAL
DÉCIMA SEGUNDA:
Ao término do exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justifica-
das de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e 
do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lu-
cros ou perdas apuradas, podendo haver distribuição antecipada de lucros, e a distribuição de 
resultados e dividendos em proporção diferenciada das quotas de participação da sociedade.
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VIII – RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO
DÉCIMA TERCEIRA:
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo in-
teresse destes ou da (s) sócia (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da reso-
lução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

IX – DISPOSIÇÕES FINAIS
DÉCIMA QUARTA:
Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condena-
ção criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevarica-
ção, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

X – DO FORO DE ELEIÇÃO
DÉCIMA QUINTA: 
Fica eleito o Foro Central da Comarca de Santo André, para o exercício e o cumpri-
mento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 03 
(três) vias de igual teor e forma.

Santo André/SP, xx de novembro de 2017.

_____________________
Sócio Administrador

_____________________   _____________________
Sócio     Testemunha
      RG: 00.000.000-0 SSP/SP

_____________________   _____________________
Testemunha     Advogado
RG: 00.000.000-0 SSP/SP   OABSP nº xxxxx
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Anexo 2 Formulário de Perguntas Utilizadas na Pesquisa

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (referência de formulário elaborado com o aplicativo Google Forms).
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Anexo 3 Ficha Técnica do Concorrente Natural Jardim

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Anexo 4 Ficha Técnica do Concorrente Liv Light

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Anexo 5 Ficha Técnica do Concorrente Dietabistrô

Fonte: Autoria do Grupo, 2017.
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Anexo 6 Investimentos Pré-operacionais Iniciais da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 7 Investimentos em Bens (ativos fixos) da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 8 Investimentos em Capital de Giro e Estoque da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 9 Projeção Mensal 

e Anual das Despesas 

Fixas Administrativas da 

NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 

2017 (adaptação 

utilizando como base o 

programa Plano Certo).
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Anexo 10 Projeção Mensal e 

Anual das Despesas Fixas 

com Pessoal da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 

2017 (adaptação 

utilizando como base o 

programa Plano Certo).
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Anexo 11 Avaliação de Cenários para o Primeiro Ano de Operação da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 12 Balanço Financeiro Operacional Durante o Primeiro Ano de Operação da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 13 Projeção das Receitas Operacionais com Serviços da NutriMeals

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 14 Demonstração dos Resultados Projetados da NutriMeals – 2018-2022

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 15 Análise 

Vertical e Horizontal 

dos Resultados 

Projetados da 

NutriMeals – 2018-2022

Fonte: Autoria do 

Grupo, 2017 
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Anexo 16 Fluxo de Caixa Projetado da NutriMeals – 2018-2022

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 17 Balanço 

Patrimonial 

Projetado da 

NutriMeals – 

2018-2022

Fonte: Autoria do 

Grupo, 2017 

(adaptação 

utilizando como 

base o programa 

Plano Certo).
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Anexo 18 Análise Projetado dos Investimentos da NutriMeals – 2018-2022

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 19 Margem de Erro Permissível na Análise dos Investimentos da NutriMeals – 2018-2022

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 20 Análise dos Demonstrativos Financeiros da NutriMeals – 2018-2022

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 21 Sumário dos Resultados do Negócio NutriMeals – 2018-2022

Fonte: Autoria do Grupo, 2017 (adaptação utilizando como base o programa Plano Certo).
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Anexo 22 
Gráficos dos

Principais

Resultados

do Negócio 

NutriMeals –

2018-2022

Fonte: 
Autoria do 

Grupo, 2017 

(adaptação 

utilizando 

como base 

o programa 

Plano Certo).
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Resumo

 Trata-se de uma pesquisa aplicada que tem por objetivo o estudo de via-
bilidade na utilização de criptomoedas, baseada em estrutura do blockchain 
como meio de pagamento, identificando dificuldades e restrições atuais, que 
impedem a massificação do seu uso, e propondo soluções e oportunidades, 
tais como a utilização do parque instalado de terminais de captura no Brasil 
para disponibilizar essas moedas como forma de pagamento, o que pode 
colocar o Brasil novamente na vanguarda do uso de tecnologia disruptiva na 
indústria financeira.

PALAVRAS-CHAVE: criptomoedas; blockchain; pagamentos; vendas. 
. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Contextualização 

 Os meios de pagamento no sentido mais amplo, que compreendem os re-
cursos (dinheiro) e facilidades disponíveis e acessíveis à população em geral, são 
atualmente muito maduros e confiáveis, sendo usados por toda sociedade, inclusive 
e particularmente no Brasil.
 Sabe-se que, durante a evolução da sociedade humana, o dinheiro adquiriu 
várias formas e representações, como sal, metais semipreciosos, entre outros; e 
apenas no final do século XIX passou-se a utilizar o papel moeda. Mesmo com o ad-
vento da revolução tecnológica proporcionada pelo uso massivo de computadores 
pessoais, internet e mais recentemente smartphones conectados; a cédula de papel, 
aliada a sistemas financeiros controlados por estados soberanos, ainda é a forma 
utilizada para representar dinheiro (DE ANDRADE, 2012).
 O papel moeda e os cartões de débito e crédito como meios de pagamento 
são os mais utilizados na sociedade. O uso de cartões se expandiu muito nos últi-
mos anos, principalmente por questões de segurança, em especial no Brasil, mas 
também pela praticidade, rapidez, simplicidade do uso e acessibilidade. 
 Mas, desde a publicação do artigo intitulado “Bitcoin A Peer-to-Peer Electronic 
Cash System”, por Satoshi Nakamoto, em 2008, um novo conceito de moeda tornou-
-se viável, a moeda virtual (criptomoeda), através do uso de algoritmos de criptogra-
fia, banco de dados distribuído e código aberto. 
 Segundo Camara (2014, p.13): “É um novo conceito que supostamente pro-
mete revolucionar o sistema bancário e, sob a ótica de alguns estudiosos, até mes-
mo substituir os meios de pagamento existentes”.  E com quase dez anos que foi 
publicado, precisamos entender o que falta para que o blockchain, como meio de 
pagamento, viabilize o uso de criptomoedas nas transações comerciais do dia a dia. 
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1.2. Justificativa e Relevância

 Para Camara (2014), desde o seu surgimento, o Bitcoin tem sido muito estu-
dado como alternativa aos meios de pagamento tradicionais e um dos pontos mais 
impactantes é o fato de não precisar de intermediários. 
 Conforme Diniz (2017, p.49): “Sem nenhuma intenção de revolucionar o siste-
ma do qual fazem parte, as atuais empresas do setor financeiro veem o blockchain 
como uma maneira eficiente de cortar custos e aumentar a segurança em suas ope-
rações, automatizando várias camadas de autorização”.
 Por outro lado, segundo Scarinci (2015, p.55): “A grande crítica a esta criptomo-
eda sempre está concentrada na baixa aceitação que tem pelo mundo afora. O que 
acaba por influenciar negativamente a possibilidade de o Bitcoin cobrir as funções 
esperadas de uma moeda”. Conforme podemos verificar na Figura 1, depois de dez 
anos de existência, apenas dez mil estabelecimentos no mundo aceitam bitcoin, e 
mesmo assim muito concentrado nos grandes centros cosmopolitas do mundo. 
 Portanto, existe uma grande oportunidade em popularizar o uso de criptomoe-
das, aproximando o consumidor pelo uso de mecanismos de pagamento já consoli-
dados e mais familiares, associados a essa nova tecnologia e dinâmica da rede.

Figura 1 Mapa de Calor do Número de Estabelecimentos que Aceitam Bitcoin   

 

Fonte: Coinmap.org1 (2017). 

 Para Swan (2015), “uma revolução está chegando, precisamos pensar e discu-
tir aplicações e viabilidades. A inovação aqui é apenas o começo”.
 Segundo Diniz (2017, p.47): “Ao operar como um livro de registros de transa-
ções on-line, o blockchain tem o potencial de revolucionar não apenas as finanças, 
mas toda a troca de informações em comunidades de negócios e grupos sociais”.

1 é um site onde é possível consultar os locais físicos que recebem o Bitcoin como meio de pagamento. 
Consulta disponível em: http://coinmap.org/
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 Tapscott, citado por Steler (2017, p.01), afirma que 

“na década de 1990, os gerentes mais inteligentes trabalharam duro para 

entender a internet e como ela afetaria seus negócios. Hoje, a tecnologia de 

blockchain está inaugurando a segunda geração da rede mundial, e se as 

empresas não quiserem ficar para trás, terão de fugir do dilema do inovador e 

romper com aquilo que está estabelecido”.

1.3. Objetivos e Delimitação do Trabalho

 Partindo desse cenário, este trabalho propõe-se a desenvolver um estudo de 
viabilidade na utilização de criptomoedas, baseada na estrutura do blockchain como 
meio de pagamentos, e em aspectos práticos dessa solução, que avalie as carac-
terísticas de captura de criptomoedas como meios de pagamentos em dispositivos 
tradicionais, como nos Point of Sale (POS); aproveitando assim toda a infraestrutura 
já instalada. Identificar as oportunidades de redução de custos em relação ao uso de 
outros meios de pagamento, devido à eliminação de alguns atores, como: a Bandei-
ra e Emissor; e o reposicionamento das empresas de meio de pagamento, que aqui 
serão nomeadas como Credenciadoras/adquirentes, como protagonistas na simpli-
ficação e popularização do uso de criptomoedas, como já o foram em relação à 
popularização no uso de cartões de crédito e débito no passado. Serão abordados, 
também, os aspectos práticos para confirmação das transações com criptomoedas 
e como isso será possível nas compras do dia a dia.
 Este trabalho se delimitará à análise de pagamentos em lojas físicas utilizando equi-
pamentos como: POS e PIN-Pad2 , e pagamentos no e-commerce de sites de vendas, 
ambos tratando criptomoedas na captura e/ou na liquidação financeira das compras. 
 Não serão abordados temas tecnológicos para integração dessas plataformas, 
e sim aspectos funcionais, operacionais e da experiência entre as partes envolvidas 
(comerciantes/lojistas/estabelecimentos comerciais e seus clientes).

1.4. Organização e Estruturação do Trabalho

 Para desenvolver o estudo do blockchain como meio de pagamentos viabili-
zando o uso de criptomoedas nas transações comerciais do dia a dia, o trabalho 
traz uma introdução que contextualiza o uso histórico do dinheiro, assim como a 
importância dos meios de pagamento na sociedade atual. Além disso, o advento 
do blockchain cria a oportunidade de uma mudança nessa indústria, fato que será 
apresentado na justificativa e relevância do trabalho, que na sequência descreve os 

2  Personal Information Number - Peripheral Adapter Device (PIN-Pad) dispositivo usado para entrada/
digitação da senha do portador em sistemas do estabelecimento comercial que realizam venda direta e 
integrada da automação comercial com transferência eletrônica de fundos (TEF) da credenciadora/adqui-
rente.
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objetivos e delimitações do trabalho, que terá foco no uso e aplicação das criptomo-
edas para tais pagamentos.
 O Capítulo 2 aborda a fundamentação teórica do blockchain, dos meios de 
pagamentos, e também alguns aspectos jurídicos que precisam ser considerados, 
principalmente na área tributária. O Capítulo 3 descreve os aspectos práticos, os 
desafios e as oportunidades que podemos explorar com esta ferramenta.
 O Capítulo 4 se propõe a buscar alternativas e soluções que podem ser aplica-
das nesse estudo; e, no final, a conclusão tece o encerramento do trabalho alinhan-
do os objetivos propostos aos resultados obtidos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. O Blockchain

 A tecnologia que suporta o blockchain utiliza elementos já consagrados da 
ciência da computação, que são: a criptografia e a rede peer-to-peer. A Figura 2 
demonstra como funciona esta infraestrutura de blocos distribuída.

Figura 2 Representação do Blockchain (Corrente de Blocos) 

 

Fonte: LIVTI Blog (2017). 
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 O blockchain é a grande inovação que veio com a publicação do artigo Bitcoin: 
A Peer-to-Peer Electronic Cash System, de Satoshi Nakamoto (2008), pois permite o 
registro perpétuo de todas as transações com integridade (sem gasto duplo) e de 
forma distribuída (sem entidade certificadora central), o que garante independência 
sobre qualquer governo, corporação ou grupo organizado.
 Segundo Camara (2014), a tecnologia peer-to-peer permite a colaboração 
uniforme de diversos pares na internet, sem prevalência, sem mediador e sem um 
controle central. Já a criptografia garante a confidencialidade, a integridade e a au-
tenticidade dos dados nessa mesma rede.

Figura 3 Representação das Transações no Blockchain 

 

Fonte: Nakamoto (2008, p. 02). 

 A criptografia é formada por dois tipos de modelos: a simétrica e a assimétrica. 
Na primeira existe apenas uma chave que necessita ser compartilhada com todos 
que precisam acessar os dados criptografados, desde quem gera a informação até 
as pessoas que vão consultá-la ou alterá-la. Já na assimétrica existe um conjunto 
de duas chaves – uma pública e outra privada; neste caso o dado pode ser cripto-
grafado tanto pela chave pública como pela privada e poderá ser descriptografado 
apenas pela outra chave do par e vice-versa, assim é possível garantir todas as ca-
racterísticas citadas acima a respeito da criptografia.
 Segundo Rodrigues (2016), blockchain é um banco de dados público, dis-
tribuído pela Internet em uma rede peer-to-peer, formada pelos mineradores. No 
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blockchain ficam registradas todas as transações feitas em criptomoedas. O signi-
ficado do nome blockchain vem da sua própria estrutura de dados, onde um bloco 
tem o ponteiro do bloco anterior, o que forma uma cadeia de blocos. O ponteiro é 
um hash do bloco anterior, isso garante a integridade dos dados na cadeia, porque, 
se qualquer dado de um bloco anterior for modificado, isso poderá alterar o valor 
dos hashs posteriores, como podemos verificar no esquema da Figura 3, publicado 
originalmente no artigo Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, de Satoshi 
Nakamoto (2008).
 Conforme Faé (2015), a adição de um novo bloco no blockchain depende da 
solução pela rede peer-to-peer (os mineradores) de um problema matemático de 
alta complexidade, formulado com os dados de toda a blockchain e das novas tran-
sações. O artigo de Nakamoto (2008) reforça que o esforço gasto na proof-of-work 
garante que o bloco não possa ser alterado sem refazer todo o trabalho, o que se-
ria virtualmente impossível. Na Figura 4 podemos identificar como os blocos são 
amarrados, o que garante que os blocos anteriores não possam ser alterados, sem 
romper a integridade do blockchain. 

Figura 4 Amarração dos Blocos no Blockchain 

 

Fonte: Nakamoto (2008, p. 03). 

 Segundo Rodrigues (2016), os mineradores competem entre si para “encontrar 
o próximo bloco”, cuja denominação é Proof-of-Work. É um trabalho que exige muito 
poder de processamento,  cuja dificuldade é ajustada automaticamente a cada 2016 
blocos para manter a taxa constante de um novo bloco a cada dez minutos, apro-
ximadamente. Já a verificação de validade de um bloco é rápida. O minerador que 
encontra o bloco válido faz broadcasting desse bloco na rede, e os demais minera-
dores considerando o bloco válido, o incorporam na sua cópia do blockchain.
 Segundo Faé (2015), o proof-of-work evita gasto duplo e ações mal-intencio-
nadas, porque exige um poder de processamento superior a toda rede numa ação 
integrada, o que é virtualmente infactível.
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2.2. A Mineração

 O papel dos mineradores é fundamental para a integridade do blockchain, e 
para isso eles são recompensados de duas formas: são remunerados por uma taxa 
em cada transação, que é calculada pela diferença entre o valor das entradas e o 
valor das saídas, também conhecida por Ricci (2016) como fee de cada transação; 
e também por encontrar o próximo bloco válido, ou seja conforme Rodrigues (2016), 
calcular um nonce para o hash do cabeçalho do bloco menor que um determinado 
target de dificuldade, esta última é a recompensa pela prova de trabalho (proof-of-
-work).
 Conforme Camara (2014), a cada quatro anos a recompensa pela prova de 
trabalho é reduzida pela metade. Quando o protocolo de mineração do Bitcoin foi 
estabelecido em 2008, a remuneração pelo êxito em encontrar o próximo bloco vá-
lido era de 50 bitcoins, em 2012 passou para 25 bitcoins, e a partir de 2016 passou 
para 12,5 bitcoins até 2020, quando passará para 6,25 bitcoins, até finalmente zerar 
quando o limite máximo de bitcoins for atingido por volta do ano de 2140, após o 
que “o número de bitcoins em circulação se tornará estático”, segundo Vidigal (2015, 
p.23). Não haverá mais criação de bitcoins, assim o processo de mineração será 
remunerado apenas pela taxa de transferência em cada transação (fee).

2.3. Chaves Assimétricas 

 O blockchain utiliza criptografia assimétrica, e conforme De Andrade (2012), o 
conceito fundamental do bitcoin é o uso do endereço público, que é representado 
em uma sequência de 35 caracteres, que sempre começa com o numeral 1 na rede 
Bitcoin.
 De acordo com Faé (2015, p.28), “aquele que executa a transferência de pro-
priedade registra uma transação com sua chave pública e assina a ordem com sua 
chave criptográfica privada”. 

2.4. Mecanismo de Confirmação do Pagamento

 A confirmação de pagamento em bitcoin depende de toda rede aceitar, confiar 
e incorporar o novo bloco à rede blockchain, um novo bloco é gerado a cada dez 
minutos aproximadamente (essa média é ajustada a cada 2016 blocos, ou aproxi-
madamente 14 dias, racional: um bloco a cada dez minutos, em 24 horas são: 1.440 
minutos dividos por dez minutos, temos então 144 blocos em 24 horas; 2016 blocos 
divididos por 144 blocos por dia são aproximadamente 14 dias para que ocorra um 
novo ajuste do esforço).
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 A transação pode ser incluída no próximo bloco, ou levar dois ou três ciclos 
para ser incorporada. Segundo Ricci (2016), em seu estudo sobre a dinâmica das 
transações, ele identificou que 90% das transações são confirmadas em até 30 minu-
tos (1.800 segundos) a partir do momento que foram espalhadas na rede, isso pode 
ser verificado na Figura 5; e ainda, 40% das transações são confirmadas no primeiro 
bloco que será processado no blockchain e 60% tem que esperar por mais um bloco.

Figura 5 Tempo de Confirmação das Transações na Blockchain (bitcoin) 

 

Fonte: Ricci (2016, p. 05). 

 Nesse estudo ainda é possível identificar características das transações que 
influenciam muito no tempo de confirmação, são elas: 

1. Possuir muitos endereços de saída, ou seja, a transação transfere o dinheiro 
para muitas contas, incluindo o troco;

2. Possuir taxa (fee) fora do padrão, muito alto ou muito baixo ou zerado.

 Conforme análise do estudo de Ricci (2016), isso ocorre porque os minerado-
res optam por não adicionarem transações relativamente grandes, ou por possuírem 
o seu fee destoante do valor de referência proposto no protocolo do bitcoin (i.e. 
0:0001 BTC/KB [Bitcoinwiki, 2016]). Por medo de que seja um ataque ou porque um 
bloco com transações muito grandes compromete o seu tempo de propagação na 
rede e, consequentemente, o risco de ser aceito pelos demais mineradores, antes 
que outro bloco válido seja encontrado.
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2.5. A Evolução dos Meios de Pagamento

 Segundo Farias (2016), o setor de Meios de Pagamentos é diferenciado por 
grandes investimentos em inovação e tecnologia, maturidade do ambiente regulató-
rio e pelo aperfeiçoamento constante do arranjo de pagamentos.

2.5.1. A Evolução Histórica

 Conforme Camara (2014), o primeiro modelo de trocas, quando ainda nem 
poderíamos chamar de meios de pagamento, era denominado escambo. Nesse mo-
delo, os produtos, bens e serviços eram oferecidos em troca de outros, por alguém 
que estivesse interessado os tivesse para oferecer. 
 Mas esse modelo logo se apresentou restrito, porque havia a necessidade de 
encontrar pessoas que tivessem algo do interesse e que ao mesmo tempo precisas-
sem ou procurassem os produtos ou serviços oferecidos.
 Nesse contexto ainda alguns produtos de maior durabilidade e conservação 
começaram a ser utilizados, apenas como “moeda” de troca, como o sal, assim não 
era trocado para consumo total, mas uma boa parte era estocada e guardada para 
ser usada na troca por outros produtos e serviços.
 Mas outro problema surgiu: a dificuldade de realizar transações de maior por-
te, porque era necessário o transporte e armazenamento de grandes quantidades 
desses produtos moeda. Por isso começaram a utilizar metais nobres que tinham 
uma relação valor/peso mais elevado devido à sua escassez, assim uma pequena 
quantidade tinha um razoável poder de compra e podia ser transportada com maior 
facilidade e de forma mais discreta. 
 Mas outros problemas também apareceram, essa moeda de troca passou a 
ser cobiçada pela facilidade de utilização, transporte e poder de compra. Assim os 
furtos e roubos tornaram-se frequentes, e um novo modelo surgiu para tentar resolver 
isso – as casas bancárias.
 As casas bancárias e posteriormente os bancos passaram a oferecer guarda 
da moeda e emitir documentos ou títulos desses valores. Esses títulos logo foram 
empregados no comércio como moeda de troca.
 Atualmente o dinheiro é uma moeda escritural, sofrendo o fator multiplicador 
dos depósitos e empréstimos realizados pelos bancos comerciais.
 Fonseca, citado por Camara (2104), identifica as espécies de moedas ao longo 
do tempo:

1. Moeda Metálica: cunhada em ouro ou prata,  substituíu as trocas diretas 
(escambo);

2. Moeda de Papel: documento representativo do valor em depósito (padrão 
ouro), com recompra garantida pela casa bancária;
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3. Papel Moeda: não tem mais base em depósito ouro, passa a representar 
uma promessa de pagamento, uma garantia;

4. Moeda escritural: dinheiro não físico, que existe na contabilidade dos ban-
cos, é o formato mais utilizado atualmente.

2.5.2. O Paradigma Atual

 O Sistema bancário atual é formado, segundo Triches (2005), por um conjunto 
de normas, padrões e instrumentos que interliga e processa as transações entre 
os diversos atores não bancários, bancos e o agente regulador, Banco Central do 
Brasil (BACEN), no caso do Brasil. As transferências de recursos podem ocorrer por 
meio de cheques, cartões de crédito e débito, transferências eletrônicas, documen-
tos bancários de crédito e débito, e papel-moeda. Na Figura 6 é possível verificar a 
tendência segundo o Bacen do crescimento no uso dos cartões de débito e crédito 
e a queda no uso do cheque como meio de pagamento.

Figura 6 Uso dos Meios de Pagamento no Brasil 

 

Fonte: Bacen, citado por SINDICRED (2017). 

 Nesse contexto é fundamental a gestão dos riscos sistêmicos porque não exis-
te garantia da estabilidade dos fluxos de movimentação de recursos financeiros entre 
todos os agentes financeiros envolvidos; pode haver o não cumprimento dos paga-
mentos por parte de algum agente integrante do ciclo de pagamentos e por várias 
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razões diferentes, como problemas de liquidez e/ou crédito por parte desses agen-
tes. Esses problemas de liquidação são os mais críticos no sistema atual de meios 
de pagamentos, e precisam ser muito bem administrados para não desestabilizar a 
economia.
 Para Farias (2016), atualmente a moeda apresenta três papéis principais: 

1. Meio de troca: função primordial que determinou a criação das primeiras 
moedas e que permite maximizar a economia devido à sua capacidade 
aquisitiva e geração de demanda para todas as áreas da economia;

2. Unidade de conta: é a base única de comparação que determina o valor de 
todos os produtos e serviços; o que está restritamente ligada com meio de 
troca;

3. Reserva de valor: é usada para acumulo de riquezas, devido à sua alta li-
quidez, pode ser facilmente convertida em ativos financeiros (aplicações de 
renda fixa, poupança e outros). 

2.6. Esquema dos Meios de Pagamento e Taxa De Desconto

 Conforme relatório do Bacen (2010), o mercado de meios de pagamentos no 
Brasil está estruturado em uma plataforma de quatro partes, conforme demostrado 
na Figura 7, onde o credenciador (adquirente) e o emissor são entidades distintas:

Figura 7 Esquema de Meios de Pagamentos no Brasil 

Fonte: BACEN (2010, p. 02). 
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 E se destacam da seguinte forma: 

1. Emissor: entidade que se relaciona com o portador (Comprador), responsá-
vel pela habilitação, identificação, autorização, análise de limite de crédito, 
definição de encargos financeiros, cobrança de fatura e programas de bene-
fícios;

2. Credenciador: entidade que gerencia o contrato com os estabelecimentos, a 
agenda de pagamentos, oferece antecipação e disponibiliza terminais (POS) 
para captura dos pagamentos com cartões;

3. Proprietário do esquema: entidade conhecida como “bandeira”, que detém 
a marca, define regras e o funcionamento do negócio. 

 O relatório Bacen (2010) indica, na Figura 7, a existência de três preços básicos 
no mercado de cartões:

1. Tarifa ao portador “f” — portador paga ao emissor pela emissão e uso do 
cartão, também conhecida como anuidade;

2. Taxa de desconto “m”  — estabelecimento paga ao credenciador;

3. Tarifa de intercambio “a” — credenciador paga para o emissor.

 Ao utilizar seu cartão em uma compra, o portador habilita o estabelecimento 
comercial a receber do credenciador o preço do bem ou serviço (“p”) menos a taxa 
de desconto “m”. O emissor paga “p” menos a tarifa de intercâmbio “a” ao creden-
ciador e pode também pode cobrar a tarifa do portador (“f”). E tanto o credenciador 
como o emissor pagam uma taxa ao proprietário do esquema (bandeira) pelo uso da 
marca e serviços da rede internacional.
 Ainda conforme o Bacen (2010), a tarifa do portador (“f”) geralmente é formada 
por duas partes: uma fixa chamada de anuidade, e outra variável e normalmente ne-
gativa formada por programas de incentivo e fidelidade. Algumas vezes a soma das 
duas partes resulta em preço zero ou até negativo (devido aos benefícios, resgate de 
prêmios e demais serviços oferecidos) para incentivo ao uso dos cartões por parte 
dos seus clientes.
 Atualmente existe uma grande competição entre os emissores, que não está 
restrita apenas aos grandes bancos, mas devido à tecnologia digital, com o surgi-
mento das “Fintech”, permite que novos concorrentes e até competidores (de outras 
indústrias) façam parte dessa arena concorrencial, reduzindo bastante os custos e, 
ao mesmo tempo, aumentando os benefícios e incentivos aos portadores para ad-
quirir, manter e usar cartões em todas as relações de compras.
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 Já os estabelecimentos comerciais arcam com dois tipos básicos de custo: o 
custo variável, que é conhecido com taxa de desconto e representa um percentual 
sobre cada transação, e um custo fixo, geralmente mensal, para manter a afiliação 
ao credenciador, e que envolve a disponibilidade de terminal de venda (POS) e ser-
viços de assistência e suporte.
 Atualmente, novos concorrentes e competidores entraram no segmento de ad-
quirência, como credenciadores, com soluções mais enxutas e com foco no varejo 
pulverizado (por exemplo: microempreendedores individuais), o Anexo 1 mostra atra-
vés de um infográfico como funciona essa parte da indústria e os principais players 
em adquirência; o que aliado a novas regras, que evitam a exclusividade de bandei-
ras em determinadas credenciadoras/adquirentes, tornaram esse mercado bastante 
competitivo, e que, além de reduzir as margens inicialmente, deve fomentar mais 
inovações, eficiência na busca da redução de custos,  pulverização de soluções di-
gitais e integração com mecanismos de uso diário e comum, pensando em Internet 
das coisas (IoT) já existem soluções usando pagamentos por aproximação, com 
pulseiras, smartphones e smartwatch, entre outros.
 Com relação à tarifa de intercâmbio, o Bacen (2010) indica que sua cobrança 
é bem heterogênea, em geral é paga pelo credenciador ao emissor. O mais comum 
é ser uma porcentagem do valor de cada transação, mas pode ser um valor fixo por 
transação, ou até a combinação dos dois tipos.
 Baxter, citado por Bacen (2010), indica que a principal função da tarifa de inter-
câmbio é interligar os dois lados do mercado, balanceando a demanda dos portado-
res de cartões e dos estabelecimentos. Busca um ambiente perfeitamente competiti-
vo, onde a tarifa de intercâmbio corrobora na internalização da externalidade de rede 
e o uso eficiente dos cartões.
 A tarifa de intercâmbio pode ser determinada por meio de acordos multilaterais 
ou bilaterais. Nos acordos multilaterais, todos os membros, emissores e credencia-
dores, de uma associação combinam a tarifa; e os bilaterais são acordados entre 
cada emissor e credenciador separadamente. 

2.6.1. Regras da Indústria de Meios de Pagamento

 Existem quatro regras fundamentais nessa indústria, descritas a seguir, confor-
me detalhado por Bacen (2010):

1. Não sobrepreço3  – proíbe a diferenciação de preços em função do ins-
trumento de pagamento utilizado. O estabelecimento comercial não pode 

3 Em 26 de junho de 2017 foi sancionada pelo presidente Michel Temer, a Lei 13.455/2017 (Brasil, 
2017), que “autoriza a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do 
prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”. Essa Lei revoga o que está estabelecido nos contratos 
dos arranjos de pagamento ou outros acordos, que restrinja ou proíba a diferenciação de preços.
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cobrar um preço maior para pagamento com cartão, ou dar desconto para 
pagamento com papel moeda; a despeito dos custos diferenciados que 
cada meio de pagamento representa para o comerciante, ele tem que traba-
lhar com um preço único de venda (preço médio) que subsidia os custos de 
todas as formas de pagamento;

2. Honor all cards – a bandeira (proprietário do esquema) define regras para 
todos os emissores e que os credenciadores devem aceitar todos os cartões 
da bandeira independente do emissor;

3. Tarifa de intercâmbio – como já descrito, que pode ser definida por acordo 
multilateral, bilateralmente ou pela bandeira (proprietário do esquema);

4. Restrição à participação – também conhecida como net issuer acquirer, es-
tabelece regras para que tanto os emissores como credenciadores sejam 
ativos e contribuam para a expansão da rede.

2.7. Legislação para Criptomoedas 

 É necessário diferenciar as criptomoedas da moeda eletrônica (ou e-money, 
ou, ainda, meio eletrônico de pagamento) para deixar compreensíveis as diferenças 
jurídicas entre ambas.
 A moeda eletrônica (e-money) é o valor correspondente de uma moeda nacio-
nal, como o Dólar, Euro, Real, entre outras, armazenada em equipamento eletrônico 
ou chip conforme Bacen, citado por Araujo (2014); e que dependem, portanto de 
terceiros, como Tesouro Nacional, Banco Central, bancos comerciais, e outras en-
tidades financeiras ou não para realização de transações. Já as criptomoedas não 
representam nenhuma moeda nacional, e sua criação e valor não depende de gover-
nos e nem de instituições centralizas.
 Conforme Araujo (2014), o governo dos Estados Unidos vem dando mais aten-
ção sobre legislação acerca de criptomoedas por meio do Regulation of Bitcoin in 
Selected Jurisdictions, da biblioteca do congresso americano, documento que anali-
sa as legislações de outros países sobre esse tema.
 O órgão americano Internal Revenue Service (IRS), equivalente à nossa Receita 
Federal, não considera as criptomoedas uma unidade monetária para tributação e 
sim uma propriedade, embora reconheça que as criptomoedas são usadas como 
meio de pagamento.
 O Japão foi o primeiro país a tratar de criptomoedas em sua legislação, isso 
depois que a maior corretora do mundo, a nipônica Mt. Gox4 , foi à falência devido 
4 Mt Gox <https://www.mtgox.com/> “foi a exchange de bitcoins mais volumosa do mundo, antes de 
entrar em colapso no início de 2014, em meio a alegações de fraude e má gestão. A grande empresa por 
trás da exchange permanece em “ruínas” e é o foco de um processo de indenizações”. (MARQUES, 2017, 
p.1).
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ao roubo de bitcoins; conforme Marques (2017), essa ocorrência desencadeou por 
parte do governo japonês a criação de quadro legal para a regulamentação dos in-
tercâmbios de bitcoins e o seu reconhecimento como forma de pagamento.

2.7.1. Tributação

 Segundo Araujo (2014), a produção de criptomoedas no Brasil não pode ser 
tributada, porque não existe transformação química e/ou mecânica, uma vez que, 
são produzidas por algoritmos matemáticos e geradas em computador, não existe 
transformação física; ou seja, não se aplica tributação de Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI).
 Com relação ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) não há incidência 
sobre operações de câmbio, porque a criptomoeda não é moeda nacional e nem 
estrangeira. Com relação ao IOF sobre título imobiliário dependerá da existência ou 
não de título representativo do valor das criptomoedas, mas atualmente não existe.
O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidirá sobre as ope-
rações de compra e venda, quando a criptomoeda é adquirida e/ou vendida em 
Real (R$). Quando a criptomoeda é usada para comprar ou vender um produto ou 
serviço, devido à sua caracterização como bem, na prática, aos olhos tributários está 
ocorrendo um escambo, uma troca de um bem por outro, nesse caso não se aplica 
a tributação do ICMS.
 Já o imposto de importação e exportação é aplicado quando ocorre a transfe-
rência da criptomoeda entre banco de dados de servidores no país e no exterior.
Ainda segundo Araujo (2014), sobre a propriedade de criptomoedas é passível de 
tributação o lucro proveniente quando da alienação, que é a diferença entre o valor 
de compra e o valor da venda, menos os custos e despesas que ocorreram durante 
esse período.
 Assim é possível identificar que, apesar de ainda não existir uma legislação 
específica sobre criptomoedas no Brasil, é aplicável a legislação atual considerando 
as similaridades da criptomoeda como um bem privado, da mesma forma que ouro e 
joias. O seu valor de venda é estabelecido pelo mercado, portanto pode-se valorizar 
ou perder valor, e isso deve ser apurado para fins de tributação sempre que uma 
operação de compra ou venda for realizada.

3. O ESTIGMA DAS CRIPTOMOEDAS E A DIFICULDADE DE USO

 Por que as criptomoedas ainda não se popularizaram nos meios de pagamen-
to? Será que o fato de não ter legislação específica e não ter um órgão central que as 
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regule, ao mesmo tempo em que as tornam libertárias, também as tornam enigmáti-
cas e perigosas?
 Segundo Rodrigues (2016), as criptomoedas que, ao longo do tempo, facili-
tarem as trocas, por apresentarem maior homogeneidade espacial e temporal, du-
rabilidade, divisibilidade, maleabilidade, transportabilidade, escassez, entre outros 
fatores, serão as moedas de maior liquidez e, portanto, com maior valor de mercado.
 Conforme Rodrigues (2016), disse Andreas Antonopoulos em uma vídeoentre-
vista (“The Tatiana Show”, em 2016, em uma tradução livre):

“Eu acho que é importante reconhecermos o motivo de haver um debate e 

o que isso significa em um projeto de código aberto, em um sistema de mo-

eda aberto e distribuído como esse. A verdade é que as pessoas não estão 

acostumadas a esse tipo de debate aberto. E não estão acostumadas porque 

a maioria das decisões em outros sistemas financeiros é tomada a portas 

fechadas por um número pequeno de pessoas, que depois anunciam suas 

decisões sem nenhum debate. E você escuta esse anúncio autoritário (fiduci-

ário se você preferir) que vem de cima, muito limpo, polido e escrito por publi-

citários. [...] Com Bitcoin, a roupa suja se lava em público [...] Como o sistema 

não pode ser modificado com controle autoritário e por exigir que todos con-

cordem para que seja modificado, esses debates podem durar um tempo até 

atingir um consenso. E eles acontecem de uma forma pública e aberta. [...] se 

você quer algo limpo, estéril, antisséptico, você elege um ditador.” 

 Conforme Scarinci (2015), as criptomoedas trazem uma proposta inovadora 
para o sistema financeiro, que deixa de atuar de forma centralizada e evolui para um 
modelo totalmente distribuído ao  empoderar o usuário e tirar o poder das grandes 
instituições financeiras.
 A utilização de criptomoedas ainda está muito vinculada à transgressão, pare-
ce encobrir transações ilícitas e não regulamentadas, isso ainda é o grande obstácu-
lo que afugenta as pessoas mais céticas e com certeza o grande público. Segundo 
Martins (2016), as criptomoedas facilitam as atividades ilícitas, como o tráfico de 
drogas e o terrorismo, bem como a lavagem de dinheiro e a evasão fiscal; pelo fato 
de serem supostamente anônimas. Mas elas não são anônimas e sim pseudônimas, 
ou seja, todas as transações são rastreáveis através do código público que precisa 
ser informado para a outra parte no momento de efetivar a transação e é publicado e 
fica registrado no blockchain.
 O uso especulativo é outro problema que afasta os mais conservadores que 
temem a perda de valor que as criptomoedas estão sujeitas de um instante para 
outro, em função de qualquer situação, acontecimento ou notícia no âmbito mundial; 
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é praticamente incontrolável e impossível administrar essas flutuações que ocorrem 
vinte quatro horas por dia, sete dias por semana e com diferença de minutos.
  A volatilidade do preço do bitcoin, por exemplo, é uma característica dura-
doura dessa criptomoeda, e não uma exclusividade desta. Na Figura 8, podemos 
verificar a variação do valor de mercado desta criptomoeda nos últimos 60 dias. Esta 
característica prejudica a evolução para um uso efetivo como moeda nos aspectos: 
reserva de valor e unidade de valor (referência de valor), já o meio de troca não é 
tão impactado porque o objetivo nesse aspecto é reduzir os custos de transação e 
o montante pode ser convertido em seguida para minimizar o impacto de qualquer 
oscilação futura (FAÉ, 2014).
 A falta de supervisão e de órgãos reguladores também são fatores que se por 
um lado representam todo um novo paradigma libertário e disruptivo com o modelo 
financeiro vigente atual, por outro lado são um fator de inibição, que gera descon-
fiança para o uso livre, pois as pessoas em geral não se sentem seguras em utilizar 
criptomoedas porque não se sentem respaldadas por leis e regulamentos. Realmen-
te parece um paradoxo, o que liberta também acorrenta e inibe o seu uso e a popu-
larização no sistema financeiro.

“As entidades envolvidas nas operações monetárias, como governos, conse-

lhos, bancos  etc., acabam conferindo uma suposta sensação de segurança, 

uma vez que o modelo monetário atual vigora há bastante tempo, já estando 

arraigado na sociedade. Além de que no sistema monetário vigente existe um 

conjunto de regras, leis, instituições que atuam de modo a garantir a credibi-

lidade e fluidez do sistema financeiro. Do ponto de vista do consumidor, isso 

é um respaldo, pois o consumidor tem seu dinheiro e direitos garantidos pelo 

governo e pelas leis. No caso do Bitcoin, não há direito do consumidor, não 

há um fundo garantidor de crédito assegurando proteção dos depositantes e 

investidores” (Camara, 2014, p. 65).

 E por último, o fator que mais distancia o público em geral é o fato de as crip-
tomoedas não estarem no dia a dia das pessoas, no pagamento cotidiano das des-
pesas, sendo uma condição crítica de falta de usabilidade e disponibilidade.
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Figura 8 Variação de Preço do Bitcoin nos Últimos 60 Dias 

Fonte: Blockchain.info5 (2018). 

 A aceitação das criptomoedas ainda é muito baixa, mesmo depois de dez anos 
de implantação, como explicado no Capítulo 1 (Figura1, página 13). Apesar da gran-
de oscilação do valor de mercado conforme já descrito na Figura 8, o volume total 
de transações diárias apresenta uma média constante nos últimos 12 meses na faixa 
de 200 mil a 350 mil operações diárias, conforme podemos observar na Figura 9. É 
claro que seu volume cresceu muito nos anos anteriores.
 Conforme Camara (2014), em julho de 2012, a quantidade era em média de 12 
mil transações/dia e, em julho de 2014, já atingia a média de 71mil transações/dia.

5 Blockchain.info é uma carteira de criptografia de bitcoin e um serviço de explorador de blocos.  
Lançado em agosto de 2011, o serviço fornece dados sobre transações recentes, blocos minerados no 
blockchain, gráficos na economia bitcoin e estatísticas, e recursos para desenvolvedores. Disponível em 
https://blockchain.info/pt/charts/market-price?timespan=60days 
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Figura 9 Número de Transações Diárias Bitcoin nos Últimos 12 Meses 

Fonte: Blockchain.info6 (2018). 

 Em resumo podemos então destacar os principais fatores e problemas que 
inibem o uso das criptomoedas atualmente:

1. Exposição pública;

2. Uso especulativo;

3. Uso ilícito;

4. Volatilidade e oscilação;

5. Falta de supervisão e legislação;

6. Usabilidade e disponibilidade.

 A proposta no próximo capítulo é buscar alternativas e soluções para viabilizar 
e popularizar o uso das criptomoedas no uso diário como meio de pagamento.

6 Blockchain.info é uma carteira de criptografia de bitcoin e um serviço de explorador de blocos.  
Lançado em agosto de 2011, o serviço fornece dados sobre transações recentes, blocos minerados no 
blockchain, gráficos na economia bitcoin e estatísticas, e recursos para desenvolvedores. Disponível em 
https://blockchain.info/pt/charts/n-transactions?timespan=1year 
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4. A OPORTUNIDADE DE POPULARIZAÇÃO E USO DIÁRIO

 Devido às dificuldades e problemas apresentados no capítulo anterior, é ne-
cessário criar um ambiente ou uma plataforma que viabilize o uso das criptomoedas, 
usufruindo dos seus maiores benefícios, a saber:

1. Independência de um órgão central, sem barreiras físicas e geopolíticas;

2. Independência de uma terceira parte para validar ou legitimar as transações;

3. Baixo custo por transação.

 Já existem soluções implantadas que estão trazendo as criptomoedas para o 
uso diário nas pessoas, facilitando a troca por moeda corrente, você já pode com-
prar ou vender bitcoins em um Automatic Teller Machine (ATM), também conhecido 
como caixa eletrônico, em vários lugares no mundo, inclusive no Brasil. Na Figura 10 
podemos observar alguns equipamentos que estão disponíveis com esse objetivo.

Figura 10 Exemplos de ATM que Operam com Bitcoin 

Fonte: CoinBR (2018). 
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 É possível pesquisar no site “Coin ATM Radar” o número total de máquinas 
instaladas em cada país e outros detalhes que forem necessários, como tipo de 
criptomoeda, se opera com compra, venda ou ambos e limites, na Figura 11 segue 
a lista completa de equipamentos disponíveis em cada país, na data da consulta.

Figura 11 Número de ATM por País 

Fonte: Coin ATM Radar7 (2018). 

7 Coin ATM Radar é um site onde é possível consultar os locais onde existem ATM que operam com 
criptomoedas. Consulta disponível em: https://coinatmradar.com/countries/
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 Ao mesmo tempo, os meios de pagamento tradicionais, através de cartões de 
crédito ou débito online estão disponíveis e instalados, no caso do Brasil, em quase 
100% das cidades. Hoje, praticamente todo comércio tradicional utiliza equipamen-
tos de captura eletrônica de vendas, seja através de POS ou TEF, e até mobile, o 
primeiro utilizando conexões discadas, fixa, banda larga ou celular (rede 3G). Assim 
em praticamente todos os lugares no Brasil é possível realizar uma venda por cartão 
online.
 Neste cenário, as empresas de meio de pagamento têm novamente a oportu-
nidade de serem protagonistas, como já foram na popularização do uso dos cartões 
de crédito e débito online, na década de 1990 e 2000; desta vez, no Brasil existe um 
grande potencial para oferecer pagamentos através de criptomoedas em pratica-
mente todos os pontos de venda já implantados.
 A simples disponibilidade e oferta desse meio de pagamento, aliada à facilida-
de de uso e à confiança que o consumidor brasileiro, tem nos principais players da 
indústria de meios de pagamento, sem dúvida alguma, será uma fonte de incentivo 
e busca acelerada pela sua utilização. Corroboram com isso a alavancagem que os 
comerciantes/vendedores terão no uso das criptomoedas através de equipamen-
tos de captura eletrônica de pagamentos, pela segurança (a mesma que hoje as 
bandeiras exigem, e talvez até maior), e principalmente pelo custo menor em cada 
transação.
 Este paradigma propõe um arranjo, que, por eliminar alguns atores no proces-
so, tende a simplificar e reduzir o custo da transação e ainda eliminar taxas entre os 
participantes, conforme esquema da Figura 12. Podemos observar neste modelo 
que a credenciadora, ou como também é conhecida a adquirente, é apenas o facili-
tador, ela é responsável por disponibilizar o equipamento (POS/TEF/mobile) que hoje 
é necessário para a venda por cartões de crédito e débito online, e isso não muda; 
mas acrescenta-se nesse terminal a facilidade de aceitar as criptomoedas. 
 A diferença deste modelo, em relação aos pagamentos tradicionais com car-
tões de crédito ou débito, é que não existem os emissores e nem a bandeira no arran-
jo, eles não são atores necessários para garantir que a venda seja efetivada porque 
do lado do comprador não é necessário autorizar, consultar saldo do portador do 
cartão junto ao emissor. A Bandeira nos arranjos de cartões, conforme explicado no 
Capítulo 2.6 e Figura 7, é proprietária dos esquemas e determina tarifas que devem 
ser repassadas pelos emissores e credenciadoras/adquirentes. Esse custo não exis-
te no blockchain, pois a única tarifa necessária, conforme abordado no Capítulo 2.2 
é o fee, a taxa de cada transação que é paga ao minerador que efetivar o bloco. No 
modelo proposto, esta taxa é repassada pela credenciadora/adquirente e o modelo 
prevê que será descontado no valor da venda, junto com a taxa de intermediação da 
credenciadora/adquirente.
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Figura 12 Esquema Proposto para Pagamento com Criptomoedas

Fonte: Adaptado pelo Autor de BACEN (2010).

 A operação de venda no terminal resulta em uma troca de moedas pela cota-
ção atual (instantânea), e o valor em reais, descontadas as taxas: fee do minerador, 
casas de câmbio (exchange) e intermediação da credenciadora/adquirente, e estará 
disponível na agenda financeira do comerciante, com crédito em sua conta corrente 
ou poupança em até dois dias úteis. A credenciadora/adquirente fará a intermedia-
ção com empresas de exchange e validação das operações no blockchain para abs-
trair a complexidade, os processos de segurança e validação, as trocas e câmbio de 
moedas junto aos estabelecimentos comerciais conveniados, conforme apresentado 
na Figura 13.
 O objetivo é focar em duas premissas para reduzir ao máximo os custos e risco 
da operação, principalmente pela volatilidade que algumas criptomoedas apresen-
tam; assim o pagamento da compra pelo terminal da credenciadora/adquirente fará 
uma venda do ativo (criptomoeda) correspondente ao valor da operação através de 
uma exchange parceira da credenciadora/adquirente, e o valor da venda da crip-
tomoeda em reais irá para a conta da credenciadora/adquirente, que em seguida 
vai atualizar a agenda financeira do estabelecimento comercial creditando o valor, 
decrescido das taxas incorridas na transação e negociadas previamente entre a cre-
denciadora/adquirente e o estabelecimento comercial.
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Figura 13 Abstração da Complexidade da Transação

Fonte: Próprio Autor.

 Na ponta a operação é extremamente simples, o valor em reais ou criptomoeda 
é digitado no terminal, informando se tratar de pagamento através de blockchain, o 
terminal gera um Quick Response (QR) Code com os dados para realizar a opera-
ção. O Cliente precisa utilizar um aplicativo de carteira no seu dispositivo móvel com 
a chave privada para autorizar o pagamento. Para reduzir ainda mais os custos, 
neste caso do cliente que realiza a compra, essa funcionalidade de aplicativo de 
carteira virtual pode ser oferecido pelas próprias credenciadoras/adquirentes, assim 
o processo pode ser agilizado porque as credenciadoras/adquirentes podem fazer 
parcerias com empresas de troca de moeda (exchanges) existentes nesse mercado, 
que atuam com trocas de criptomoedas, e priorizar as transações através de taxas 
fee mais dinâmicas. 
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CONCLUSÃO

 O objetivo deste trabalho foi propor um novo paradigma para captura de paga-
mentos através da infraestrutura de meios de pagamento já implantada no Brasil e 
que serve aos pagamentos por meio de cartões de crédito, débito e pré-pagos; para 
oferecer também a captura de pagamentos utilizando criptomoedas.
 Esse paradigma conforme proposto tem a oportunidade de popularizar o uso 
das criptomoedas em todo país, e as empresas credenciadoras/adquirentes em 
meios de pagamento podem ser as protagonistas dessa mudança e trazer ao Brasil 
a vanguarda dessa tecnologia, como já o fizeram em outras oportunidades no pas-
sado próximo, com a massificação da aceitação de cartões,  pagamentos online e  
uso e aceitação de cartões com chip.
 A proposta tem grande potencial de aceitação porque, por um lado, facilita ao 
comprador do bem ou serviço o pagamento com as criptomoedas, sendo disponi-
bilizado de forma simples em todos os terminais disponíveis nos estabelecimentos 
comerciais; e por outro lado também abstrai a complexidade e insegurança, muitas 
vezes pela falta de conhecimento, do processo para todos os lojistas já conveniados 
com as empresas credenciadoras/adquirentes de meios de pagamento. Ou seja, a 
partir da operação aprovada (e o comprovante emitido no terminal), o lojista pode ter 
certeza de que o pagamento será creditado em sua conta corrente ou poupança no 
prazo estipulado pela credenciadora/adquirente em reais, pela cotação do momento 
da venda; não há necessidade de criar conta em exchanges para fazer troca de 
moeda, não precisa se preocupar com a volatilidade da cotação das criptomoedas 
e verificar se a transação foi confirmada e quantas confirmações precisa esperar, 
negociar a taxa fee; todas essas regras e parâmetros serão oferecidos pela creden-
ciadora/adquirente.
 A simplicidade da operação também é fundamental para que seja fácil e des-
complicado o entendimento do processo, e consequentemente a confiança e acei-
tação de todos os públicos que participam e utilizam os meios de pagamento em 
suas transações do dia a dia. É necessária uma experiência intuitiva e intimista com 
a operação para que todos utilizem com segurança e prazer em suas compras.
 Assim é necessário trabalhar as duas partes envolvidas nas transações, o in-
centivo ao uso por parte dos estabelecimentos comerciais porque assim suas taxas 
de desconto em cada transação serão menores nessas operações, sem adicionar 
nenhum processo novo, que envolva criação de carteira virtual, acompanhamento do 
blockchain, endereço público ou privado. Isso deve ser abstraído pelo facilitador, que 
nesta proposta do trabalho o faz, devido ao seu parque já instalado, sua experiência 
com a autorização de vendas com cartões online e confiança reconhecida no merca-
do brasileiro; as empresas credenciadoras, ou também conhecidas como adquiren-
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tes. Que no esquema das bandeiras de cartões já credenciam os estabelecimentos 
comerciais e disponibilizam seus terminais para captura das vendas com cartões de 
crédito e débito, além disso, fazem toda a reconciliação e finalização financeira dos 
pagamentos junto aos seus afiliados.
 Do outro lado do balcão, estarão Clientes que também precisam ser instigados 
a utilizar este novo meio de pagamento, e aqui além da tecnologia, que por si só já é 
estimulante para muitos usuários e será uma grande alavanca, também será preciso 
trabalhar questões de custos, além da simplicidade descrita. Neste caso, operações 
realizadas com taxas menores para o comerciante significam uma redução no custo, 
que pode ser repassado para o preço de venda nessas operações. Esta regra foi 
autorizada pelo Governo Federal do Brasil (2017), através da Lei 13.455/2017, que 
“autoriza a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em 
função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado”, conforme especificado 
no Capítulo 2, item 7, sobre legislação nos meios de pagamento.
 Sobre o processo de confirmação das transações ainda há um grande desa-
fio para tornar a experiência efetivamente instantânea, porque é necessário esperar 
alguns minutos para que o gasto e a transferência sejam confirmados. Nesta pro-
posta do trabalho, este risco deve ser da empresa credenciadora/adquirente, para 
que o comerciante tenha tranquilidade de que, após a aprovação da transação pelo 
terminal da credenciadora/adquirente, a transação não possa ser cancelada. Assim 
faz-se necessário que esta crie parceiras com exchanges e atue no blockchain como 
player para priorizar suas transações e conseguir que as confirmações das suas 
transações ocorram no menor tempo possível com os estabelecimentos comerciais.
 Assim entendo que a tecnologia já está disponível e pronta para que esta nova 
experiência possa ser compartilhada e usufruída pela sociedade. Claro que ainda 
existem desafios, mas é com o uso e a experimentação que o modelo vai evoluir e 
novas aplicações serão viabilizadas. Da mesma forma que no passado, existe uma 
grande oportunidade de reinventar a experiência de vendas, principalmente no varejo 
brasileiro. As cartas estão na mesa e o mercado está ávido por novas experiências 
que reduzam custos e universalizem os meios de pagamentos. 
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Anexo

Anexo 1 Indústria de Meios de Pagamentos – Players em Adquirência 

Fonte: Vindi (2018).
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1. INTRODUÇÃO 

 Ensinar às crianças sobre educação financeira desde a pré-escola e ao longo 
de sua trajetória escolar traz benefícios tangíveis em suas vidas adultas.  
  As escolas são projetadas para ensinar habilidades e assuntos para preparar 
as crianças e os adolescentes para ingressar em uma faculdade e para o mercado 
de trabalho. O ensino fundamental e médio enfatiza o amplo conhecimento, expondo 
uma ampla variedade de ideias e tópicos. Mas há um tópico que muitas escolas não 
ensinam aos estudantes: a alfabetização financeira. 
   No Brasil, o tema é pouco explorado, geralmente é abordado na disciplina de 
matemática, apresentando conceitos básicos de economia e finanças. 
   Segundo notícia publicada em janeiro de 2018, pelo site do Banco Central do 
Brasil, a alfabetização financeira passa a ser obrigatória a partir de 2019 e deverá ser 
abordada principalmente em Matemática e Ciências da Natureza para crianças do 
ensino fundamental. Esta iniciativa tem como objetivo incorporar aos currículos e às 
propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida 
humana em escala local, regional e global. 
   O nível de alfabetização financeira varia de acordo com os níveis de educação 
e renda, mas as evidências mostram que consumidores qualificados com alta renda 
podem ser tão ignorantes em relação a questões financeiras quanto os consumido-
res com menor nível de instrução e renda mais baixa. E parece que os consumidores 
estão hesitantes em aprender.  
   Muitos consumidores brasileiros têm bem pouco conhecimento de finanças, 
como por exemplo, como funciona o crédito e o potencial impacto em seu bem-estar 
financeiro. Um ponto positivo é que o índice de individamento do brasileiro diminuiu 
em abril de 2018, comparando-se com o patamar observado no mesmo período do 
ano passado. O desemprego e a falta de educação financeira constituem a principal 
razão da inadimplência. 
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  Considerando-se que o melhor momento para iniciar as crianças no bom uso 
do dinheiro seja quando elas demonstram curiosidade e começam a fazer pergun-
tas sobre o tema, a Piggy Bank teve a ideia de desenvolver um aplicativo no qual a 
educação voltada às finanças acontecerá de forma leve, interativa e espontânea, 
progredindo de forma natural e adequada ao “pequeno aprendiz”. 
 A aprendizagem na infância ocorre de forma simples e natural e guiará uma 
pessoa em todas as escolhas da adolescência e da vida adulta. Sendo assim, uma 
criança que tenha recebido lições sobre como lidar com o dinheiro terá mais facilida-
de de ser um adulto capaz de controlar seus gastos, ou seja, um melhor gestor da 
própria vida financeira. 
 
Um pouco sobre o mercado de aplicativos 
  
 O mercado de aplicativos concentra-se na busca incessante por inovações. 
Desde o momento em que acordamos até quando vamos dormir, pelo menos uma 
vez ao dia acessamos algum aplicativo em nosso celular.  
  Todo este crescimento meteórico acontece por conta do grande aumento do 
uso de smartphones tanto no Brasil, como no mundo. Além do aumento do investi-
mento dos usuários em aplicativos que possam auxiliar em seu dia a dia, o tempo 
passado neles também tem subido muito.  
  Segundo uma projeção, até 2021, o número total de downloads de aplicativos 
saltará para impressionantes 352 bilhões. Principais smartphones e tablets fabricam 
atualizações de hardware regulares e a introdução de novos recursos são o que es-
tão por trás do crescimento exponencial de downloads de aplicativos móveis.  

Figura 1 
Número de 

Downloads de 

Aplicativos 

Móveis em 

Todo o Mundo, 

2016, 2017 

e 2021    

 

Fonte: Statista.
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2. MISSÃO, VISÃO E VALORES DO NEGÓCIO 
 
2.1 Missão 
 
 Na Piggy Bank, a nossa função é ajudar aos pais de crianças a formar adultos 
capazes de gerir sua própria vida financeira.  
 
2.2 Visão do Negócio 
 
 Estabelecer-se de forma competitiva no mercado de aplicativos, alcançando o 
reconhecimento pela qualidade, diversidade e inovações de nossos produtos.  
 
2.3 Valores do Negócio 
 

•Ética em todas as relações; 

•Inovação com resultados; 

•Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa. 

 
    
3. ESTRUTURAÇÃO DO NEGÓCIO 
 
 A empresa Piggy Bank é uma empresa inovadora no ramo de aplicativos, com 
produtos fechados, ou seja, “aplicativos de prateleira” que serão desenvolvidos de 
maneira uniforme e colocados no mercado de aplicativos para download por qual-
quer interessado. 
  Além de atender usuários finais, o aplicativo Piggy Bank terá um módulo para 
atender também às escolas. O objetivo deste módulo é promover uma competição 
entre os alunos, onde o primeiro a atingir o objetivo será o vencedor.  
 
3.1 Nossa Marca 
   
 Nome da empresa: Piggy Bank Solução em Tecnologia EPP. A logomarca da 
empresa está representada na Figura 2. 

Figura 2 Logomarca    

 

Fonte: Autoria Própria.
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3.2 Localização 
 
 Por se tratar de um negócio que não exige um grande número de funcionários, 
a empresa irá utilizar o modelo de trabalho Coworking.  
  Utilizando uma estrutura Coworking, o custo operacional mensal da empresa 
se torna bem mais baixo do que manter um escritório próprio. O objetivo é economi-
zar recursos para investir em nosso empreendimento para gerar novas receitas. 
   Optamos pela locação do espaço no bairro Alphaville, na cidade de Barueri - 
SP, por ser de fácil acesso aos representantes comerciais.  
 
3.3 O Produto 
 
 O Piggy Bank é um aplicativo, cujo objetivo é ensinar educação financeira de 
maneira divertida e didática para crianças, a fim de estabelecer bons hábitos finan-
ceiros para a vida adulta. O aplicativo aborda itens básicos quando se trata do tema 
dinheiro. 
  A princípio será desenvolvido apenas para dispositivos móveis que utilizam o 
sistema operacional Android, que está presente em mais de um bilhão de dispositi-
vos, principalmente em smartphones e tablets.   
  O aplicativo ficará disponível para downloads no Google Play, ferramenta que 
oferece um serviço de distribuição digital de aplicativos, jogos, filmes, programas de 
televisão, entre outros serviços. 
 
3.3.1 Interface e Funcionamento  
 
  Por se tratar de protótipos, mudanças podem ocorrer durante a fase de desen-
volvimento do projeto. Podendo sofrer alterações em relação a design, funcionamen-
to, entre outras necessidades que possam ocorrer.   
 A primeira tela a ser exibida é a tela inicial na qual a criança deverá escolher o 
que deseja fazer. O aplicativo oferece ao usuário duas opções de escolha: a primeira 
é “Ver meu cofrinho”, em que a criança terá acesso a um cofrinho virtual, e a opção 
segunda “Quero aprender”, onde poderá realizar diversas atividades simulando situ-
ações reais do cotidiano.  
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Figura 3 Tela Inicial     

 

Fonte: Autoria Própria.

 Quando escolhida a opção do cofrinho virtual, a criança poderá acompanhar 
o seu dinheiro e ver quanto mais será necessário economizar para atingir o objetivo 
financeiro que deseja. Será necessário que a criança defina uma meta para acom-
panhar o progresso financeiro. Ao acessar o cofrinho virtual, a criança deve clicar no 
botão (+) para definir seus objetivos (Figura 3). 

Figura 4 Tela Ver Meu Cofrinho      

 

Fonte: Autoria Própria.

 Na tela de definição de objetivo (Figura 4), o usuário deverá cadastrar seu ob-
jetivo. Os campos a serem preenchidos são: 
 

- Descrição: o usuário deve descrever seu objetivo;  

- Quanto custa? o usuário deve informar o valor do bem ou serviço que deseja 
adquirir. 

 - Vou começar com:  o usuário deve informar a quantia em dinheiro que já 
possui. Caso não tenha nenhuma quantia, deverá marcar “0”. 
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- Quando quero comprar:  o usuário deve informar a data em que deseja con-

cluir seu objetivo.  
   
 O aplicativo permite que o usuário inclua uma foto de sua galeria ou se preferir 
tirar foto do objetivo e postar no app. 

Figura 5 Tela Definindo Objetivos       

 

Fonte: Autoria Própria.

 Após ter definido sua meta, o usuário deverá registrar no aplicativo todo dinhei-
ro que entrar ou retirar de seu cofrinho (Figura 5).  Funcionará como uma espécie 
de conta corrente, registrando todos os débitos e  créditos. Nesta tela também é 
possível visualizar o percentual e valor poupado em relação ao objetivo.

Figura 6 Tela Status do Objetivo        

 

Fonte: Autoria Própria.

 Quando selecionado o botão “Quero aprender” (Figura 6), o usuário será dire-
cionado para outra tela composta por quatro atividades que serão descritas logo a 
seguir.
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Figura 7 Tela botão Quero Aprender         

 

Fonte: Autoria Própria.

Descritivo da atividade 1— Nosso Dinheiro: 
 
 O objetivo desta atividade é fazer com que a criança aprenda a identificar as 
cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Abaixo dois exemplos de telas 
que irão representar a apresentação das moedas e cédulas.  

Figura 8 Tela Atividade1 –

Nosso Dinheiro          

 

Fonte: Autoria Própria.

Descritivo da atividade 2 — Indo às Compras 
 
 O objetivo desta atividade (Figura 9) é praticar a contagem do dinheiro e fazer 
com que a criança entenda que existem valores ligados ao dinheiro e que podem ser 
trocados para obter bens e serviços.  
  Todas as cédulas e moedas do nosso sistema monetário serão apresentadas 
na tela. Ao abrir a tela da atividade, sempre será apresentado um caixa com o objeto 
adquirido e o valor a pagar será demonstrado no painel do caixa.  
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  A criança deverá arrastar as cédulas e as moedas que correspondem ao valor 
do produto adquirido. Se a resposta estiver correta, o aplicativo irá parabenizá-la e 
passará para o próximo nível; caso contrário, o aplicativo irá apresentar uma mensa-
gem solicitando que a criança tente novamente.  
  A atividade vai se tornando mais difícil à medida que as crianças forem progre-
dindo. Esta atividade contará com 100 níveis que vão do fácil ao avançado. 

Figura 9 Tela atividade 2 – Indo às Compras           

 

Fonte: Autoria Própria.

Descritivo da atividade 3 – Maior ou Igual 
 
 Nesta atividade a criança deverá identificar se o valor que está no primeiro 
quadro é maior ou igual ao valor apresentado no segundo quadro. A atividade vai 
se tornando mais difícil à medida que as crianças forem progredindo. Esta atividade 
contará com 100 níveis que vão do fácil ao avançado.  

Figura 10 Tela Atividade 3 – 

Maior ou Igual 

     

 

Fonte: Autoria Própria.
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Descritivo da atividade 4 – Qual é o troco? 
 
 Nesta atividade a criança deverá selecionar qual é o troco do produto que está 
adquirindo, selecionando uma das três opções apresentadas. No primeiro quadro 
será apresentado qual é o produto e seu valor, no segundo quadro será apresentado 
quanto a criança possui em dinheiro.  
  Por fim, no terceiro quadro a criança deverá selecionar qual é a resposta cor-
reta entre as três respostas apresentadas. Se a resposta estiver correta, o aplicativo 
irá parabenizar a criança e passará para o próximo nível; caso a resposta estiver 
incorreta, o aplicativo irá apresentar uma mensagem solicitando que a criança tente 
novamente. A atividade vai se tornando mais difícil à medida que as crianças forem 
progredindo. Esta atividade contará com 100 níveis que vão do fácil ao avançado. 

Figura 11 Tela atividade 4 – Qual é o troco?            

 

Fonte: Autoria Própria.

Projeto Piggy Bank Escolar 
 
 A proposta deste projeto escolar é criar uma competição entre os alunos, na 
qual quem poupa mais e atinge o objetivo é o vencedor.  
  Inicialmente todos os alunos e professores deverão ter o aplicativo instalado em 
seu tablet ou smartphone e criar uma conta no Piggy Bank.  Em sequência, os alunos 
receberão um código de acesso da escola para que eles possam participar do desafio.  
 A função do professor é de criar os desafios e acompanhar os resultados atra-
vés dos relatórios que estarão disponíveis no aplicativo. Depois o professor deverá 
incluir todos os alunos envolvidos no desafio. 
  A ideia é formar grupos da mesma turma ou até mesmo desenvolver um desa-
fio que envolva todas as turmas de um determinado ano.    
  O professor poderá criar desafios de curto, médio e longo prazo, como por 
exemplo, para os alunos do último ano do ensino médio um desafio ao longo prazo 
para custear a formatura, ou até mesmo uma viagem dos sonhos.  
  Os alunos poderão acompanhar sua posição e de seus concorrentes no 
ranking, mas não poderão saber o saldo na conta corrente. 
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  Como sugestão de premiação, a escola poderá atribuir pontos na disciplina 
para os alunos que conseguiram atingir o objetivo. Uma forma de validar se o resul-
tado não foi forjado é incentivar o aluno a adquirir o que desejou em seu objetivo ou 
até mesmo abrir uma poupança e aplicar o dinheiro poupado durante o desafio 
  Apresentaremos aqui apenas dois protótipos das principais telas para exempli-
ficar como irá funcionar este projeto Pigg Bank Escolar.  
  Este modelo irá utilizar a função meu cofrinho disponível apresentada nas Figu-
ras, 3, 4 e 5.  
  A Figura 12 mostra como será a tela principal do professor. Através desta tela, 
o professor poderá criar, ver os desafios e gerar relatórios para acompanhar a evolu-
ção dos alunos. Apenas os professores terão acesso ao saldo da conta corrente do 
aluno. Um aluno não poderá participar de mais de um desafio.  

Figura 12 Tela Professor  

     

 

Fonte: Autoria Própria.

 A Figura 13 mostra como será a tela onde os alunos terão acesso ao ranking. O 
aluno conseguirá visualizar apenas sua posição no ranking, não podendo ter acesso 
aos valores e movimentações de outros alunos.  

Figura 13 Tela Ranking   

     

 

Fonte: Autoria Própria.
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4. ANÁLISE DE MERCADO 
 
4.1 Tamanho e Tendências 
 
 O mercado de aplicativos tem apresentado um grande crescimento mundial e, 
com o aumento do uso de tablets e smartphones, a tendência é de que este cresci-
mento se mantenha constante nos próximos anos. 
  Estes aplicativos são altamente funcionais e sofisticados, desempenhando um 
papel essencial ao interagir com o nosso ambiente. Através deles podemos monito-
rar ou controlar processos, organizar viagens, buscar entreterimento, e até mesmo 
organizar a limpeza de uma casa. 
  Cada vez mais as pessoas estão ligadas à internet através da sua conexão de 
dados móveis. Os aplicativos tornaram-se um caminho essencial para empresas, or-
ganizações sem fins lucrativos e governos para interagir com seus clientes, membros 
e cidadãos. O que se pode perceber é que as pessoas estão passando mais tempo 
conectadas em seus dispositivos.  
  Um estudo realizado pela agência We Are Social e a plataforma Hootsuite, em 
2017, sobre o uso de internet e redes sociais, demonstra que o brasileiro passa dia-
riamente 9 horas e 14 minutos navegando na internet através de qualquer dispositivo, 
gasta 3 horas e 39 minutos em redes sociais,  passa 3 horas e 41 minutos assistindo 
algum tipo de vídeo e 1 hora e dezenove minutos ouvindo músicas.  

Figura 14 Tempo Médio Diário Gasto Usando a Internet Através de Qualquer Dispositivo.   

     

 

 O que podemos ver, hoje, é que temos uma geração digital e que provavelmen-
te este seja um movimento irreversível. Nesse cenário, o importante é o quanto essas 
características novas dessa geração nos obrigam a uma reflexão. A tecnologia, o 
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mundo digital e esta infinidade de recursos, como tudo na vida, têm dois aspectos: o 
positivo e o negativo. Aí, o papel de cada um de nós, que atuamos na formação das 
crianças, seja dentro de casa ou nas escolas, é enxergar de que maneira podemos 
nos utilizar disto como uma ferramenta positiva no processo de desenvolvimento das 
crianças. 
 
4.2  Mercado-alvo 
 
 Crianças e adolescentes estão ganhando tablets e smartphones cada vez mais 
cedo. É comum nos dias de hoje vermos crianças com menos de dois anos de idade 
com um smartphone na mão com diversos aplicativos de jogos e vídeos instalados.  
  A crescente selva de aplicativos apresenta desafios para os pais que tentam 
descobrir os melhores produtos e acompanhar o ritmo da inovação. A cada dia mais 
os desenvolvedores de aplicativos estão projetando tecnologias em torno das ne-
cessidades das crianças. Hoje, podemos ver diversos jogos que envolvem ativida-
des cotidianas, como por exemplo, ir ao dentista, cortar o cabelo, cuidar de animais 
de estimação, entre outros.  
  Caminhando neste mesmo pensamento, as escolas também cada vez mais 
estão saindo do convencional para o digital. Estão aderindo novas tecnologias para 
melhorarem o processo de aprendizagem dos alunos.  
   Segundo o site ReportsnReports, existe um enorme potencial de crescimento 
no mercado global de aplicativos educacionais. Atualmente, existem mais de 3,17 
milhões de aplicativos disponíveis em várias lojas de aplicativos, dos quais aproxi-
madamente 15% a 16% dos aplicativos são categorizados em educação. Os ana-
listas preveem que o mercado de aplicativos educacionais globais crescerá em um 
CAGR de 34,72% no período de 2014 a 2019. 

Crianças e Smartphones no Brasil 
 
 Apresentaremos aqui alguns gráficos que fazem parte da pesquisa realizada 
pela empresa Panorama Mobile Time/Opinion Box sobre crianças e Smartphones no 
Brasil divulgada em novembro de 2017. Foram entrevistados 545 adultos brasileiros 
que possuem smartphone e têm filhos de 0 a 12 anos de idade. A pesquisa comple-
ta poderá ser consultada no endereço https://panoramamobiletime.com.br/criancas-
-esmartphones-no-brasil-novembro-de-2017/. 
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Figura 15 Pesquisa Panorama - Acesso Infantil ao Smartphone por Faixa Etária      

     

 

Fonte: Panorama Mobile.
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Figura 16 Pesquisa Panorama - Com que Idade Você Pretende dar um Smartphone para o Seu Filho (a)?       

     

 

Fonte: Panorama Mobile.

Figura 17 Pesquisa Panorama - Crianças Compram Apps?       

     

 

Fonte: Panorama Mobile.
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4.3 Barreiras de Entrada 
 
 Pode-se considerar que a indústria de aplicativos para dispositivos móveis se 
divide em três principais barreiras: 
 
Economia de Escala 
 
 As empresas que já estão há mais tempo no mercado produzem uma grande varie-
dade de aplicativos e conseguem reduzir seus custos e até mesmo oferecer down-
loads grátis de seus produtos. Entretanto, uma nova empresa que começa a vender 
seu produto e seu portfólio não é tão amplo começa a vender pouco para depois 
crescer, ficando em desvantagem em relação ao custo. 
  
Capital Necessário  
 
 Outra restrição financeira, mas aqui se refere à necessidade de capital para 
realizar os investimentos iniciais para a instalação do negócio. É um dos fatores mais 
relevantes para impedir o surgimento de novas empresas em um setor. 
 
Diferenciação de Produtos e Serviços  
 
 Existem muitas marcas fortes no mercado que despertam um sentimento de 
segurança e lealdade nos clientes. Para formar uma boa imagem da nova marca, 
o custo será muito maior. Será necessário realizar investimentos significativos para 
conseguir consolidar a marca, tornando-a conhecida e respeitada no mercado. 
  
4.4 Análise Swot 
 
 Estabelecer e avaliar o risco e as recompensas potenciais de um projeto de 
um aplicativo móvel é fundamental. Uma boa abordagem para isso é o SWOT. Esta 
técnica documenta os fatores internos (ou seja, a empresa ou o projeto) que ajudam 
ou atrapalham o projeto categorizados como pontos fortes e fracos; e os fatores 
externos (ou seja, a ver com o mercado ou concorrentes) que ajudam ou dificultam e 
são categorizados como oportunidades e ameaças. 
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Figura 18 Matriz Swot        

     

 

Fonte: Autoria Própria.

5. ANÁLISE DOS CONSUMIDORES 
 
Quem são os consumidores: 
 
 Pais das classes sociais A, B e C, de ambos os sexos e qualquer idade que 
possuam um smartphone e queiram proporcionar aos seus filhos a experiência de 
como poupar dinheiro.  
  Escolas particulares que queiram complementar suas atividades nas disci-
plinas de matemática e educação financeira proporcionando aos seus alunos um 
aprendizado mais didático e real.  
 
Quem poderia ser: 
 
 Pais das classes sociais D e E, que queiram incentivar seus filhos a pouparem 
e conquistarem um futuro mais promissor. 
  Escolas públicas que poderiam aderir à licença de uso do aplicativo e facilitar a 
sua entrada nas classes D e E. 
 
Onde estão localizados:  
   
 Por ser um aplicativo que está disponível nas plataformas de distribuição digital 
de aplicativos, nossos clientes podem estar tanto no Brasil, como em qualquer outro 
país.  
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5.1 Pesquisa de Clientes 
 
Objetivos 
 
 O objetivo desta pesquisa foi estudar e analisar o perfil dos pais quando as-
sunto é educação financeira, questionando alguns pontos que fazem com que estes 
pais reflitam a necessidade de explorar o assunto com seus filhos e também para 
saber se há interesse em adquirir um aplicativo voltado para educação financeira 
infantil.  
 
Instrumento de Pesquisa 
 
 Pesquisa realizada no período entre 07/04/2018 a 08/05/2018 por meio do we-
bsite www.onlinepesquisa.com.br (vide Anexo I). 
 
Universo e Amostra 
 

 Universo: Pais de ambos os sexos e todas as idades e de todas as classes 
sociais. 

 Amostra: Dez perguntas e 143 participantes. 
 
Formato do questionário 
 
 O questionário foi criado através do website www.onlinepesquisa.com.br divul-
gado no aplicativo Facebook. Foi solicitado na divulgação para que somente pais 
respondessem o questionário. 

Resultado da Pesquisa 
 
 A pesquisa revelou que 85% dos pais entrevistados conversam sobre dinheiro 
com seus filhos enquanto que apenas 17% não encorajam seus filhos a pouparem. 
  Quando o assunto é sobre orçamento familiar, apenas 51% dos pais envolvem 
seus filhos nesta atividade. Aproximadamente 58% dos pais entrevistados concor-
dam que devem compensar seus filhos financeiramente por tarefas cumpridas e 42% 
acham que seus filhos não devem ser compensados financeiramente por tirar boas 
notas ou ajudar nas tarefas do lar. 
  Muito se fala sobre as obrigações da escola e as obrigações dos pais em rela-
ção à educação das crianças. Sobre a educação financeira, das 143 pessoas entre-
vistadas, 86 acham que a orientação sobre a educação financeira é dever da escola 
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e dos pais, as demais acham que a escola é que deve orientar as crianças sobre o 
assunto. No quesito mesada, 57% dos pais acreditam que a mesada incentiva seus 
filhos a pouparem. 
 
Resultado da Pesquisa em relação ao aplicativo 
 
 De acordo com a pesquisa realizada 90% dos pais comprariam e instalariam 
um aplicativo que incentivasse seu filho a se interessar por educação financeira.  
  A pesquisa também revelou que 68% dos entrevistados possuem tablet ou 
smartphone com jogos e aplicativos. 
  Os gráficos abaixo mostram o comportamento dos pais em relação ao aplicativo. 

Figura 19 Resultado da Pesquisa de Campo    

    

     

 

Fonte: Autoria Própria.
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6. PLANO DE VENDAS 
 
6.1  Estratégia Geral de Vendas 
 
 O aplicativo Piggy Bank será disponibilizado para download na plataforma de 
distribuição digital de aplicativos Google Play e também através de contrato de licen-
ça de uso.  
  Serão feitas parcerias com escolas particulares, onde a escola paga uma taxa 
de licença de uso à Piggy Bank para utilizar o jogo, como apoio à disciplina de Edu-
cação Financeira. As captações de novas escolas como parceiras serão feitas por 
um representante comercial da Piggy Bank. O objetivo é atender às escolas de todo 
o País através de representantes regionais. 
 
Marketing  
 
 A divulgação da empresa será realizada nas redes sociais, Facebook e Insta-
gram. A empresa também investirá em parcerias-chave para divulgação do aplicativo 
através das ferramentas Google Adword, Facebook ads e Instagram ads.  
 
Treinamento  
 
 O treinamento para utilização do aplicativo será oferecido apenas para as esco-
las através de um software que permite comunicação pela internet através de voz e 
vídeo. Os usuários que baixarem o aplicativo no Play Store não receberão treinamen-
to, neste caso deverão utilizar o tutorial do aplicativo. 
 
Atendimento  
 
 Todos os atendimentos serão feitos via e-mail, tanto para a escola como para o 
usuário que faz o download do aplicativo.  
  
Licença de uso 
 
 As escolas deverão assinar um contrato de licença de uso para que possam ter 
acesso ao aplicativo.  
  Contrato de Licença de uso é aquele pelo qual o proprietário, ou seja, o de-
senvolvedor ou Licenciante, aquele que detém os direitos autorais do software, con-
cede a outrem o direito de usar por tempo indeterminado (ad perpetum) e de forma 
não exclusiva, para uso em seus servidores (equipamento onde será instalado o 
software) (ROCHA, Hilton Ricardo, 2007). 
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  Serão disponibilizadas 100 licenças por contrato que poderão ser distribuídas 
da forma que a escola preferir. Cada usuário receberá um código para acesso ao 
aplicativo. A escola poderá incluir e excluir um usuário a qualquer momento.  
  Haverá dois tipos de perfis, um perfil professor, que será responsável por criar 
o desafio e fazer a gestão, e um perfil aluno.   
  
  
7. ANÁLISE DAS MARCAS E PATENTES 
 
 De acordo com o INPI (2018), patente é um título de propriedade temporária 
sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores 
ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a cria-
ção. Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir 
terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou 
importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamen-
te por processo por ele patenteado. Em contrapartida, o inventor se obriga a revelar 
detalhadamente todo o conteúdo técnico da matéria protegida pela patente. 
  No Brasil, os aplicativos são considerados programas de computador (softwa-
res). Eles possuem uma legislação especifica (Lei nº. 9.609/98 e Decreto nº 
2.556/98). 
  No caso de startup, o que mais se tem é ideia. E a ideia em si não é objeto 
de patente. Então não é possível patentear uma ideia de aplicativo. Mas é possível 
protegê-la por meio de um registro de aplicativo. O registro protegerá a identidade 
da marca e o código, em teoria. Isso porque terceiros não poderão copiar integral-
mente o código do aplicativo, mas poderão fazer exatamente o mesmo app criando 
o código do zero (ROCHA, Hilton Ricardo, 2007). 
  Levando em consideração todos esses aspectos, a empresa a princípio irá 
optar por um termo de confidencialidade, onde a empresa desenvolvedora se com-
promete a manter as linhas de código do aplicativo em sigilo, não podendo utilizá-lo 
de forma que prejudique a Piggy Bank. Será especificado também um prazo para 
que esta proteção perdure após a entrega do projeto. 
  Posteriormente será analisada a possibilidade de registrar o aplicativo, e, para 
que este processo ocorra, será necessário comprovar a autoria do aplicativo através 
de documentação formal e técnica de modo a identificar e comprovar sua origina-
lidade. É possível solicitar este registro eletrônico de programas de computador no 
site do INPI.  
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8. PLANO DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO 
 
8.1 Estágio Atual do Desenvolvimento 
 
 O desenvolvimento do aplicativo Piggy Bank se encontra na fase de estudos 
para análise de viabilidade financeira e econômica. Podendo ser alterado no decorrer 
do desenvolvimento do aplicativo. 
 
Plano de gestão de riscos 

Tabela 1 Possíveis Riscos do Projeto     

Fonte: Autoria Própria.

8.2 Projeções Financeiras 
 
 Um plano financeiro inclui construir um modelo financeiro da empresa, que 
proponha previsão de vendas, demonstrações projetadas, necessidades de ativos, 
necessidades de financiamento, premissas econômicas, examinar as implicações fi-
nanceiras de planos estratégicos, entre outros (ROSS, WESTERFIELD, JAFFE, 2002). 
  A projeção financeira escolhida pela Piggy Bank leva em consideração o cená-
rio realista e atual dos aplicativos para smartphones.  
 
Índice de Correção Monetária 
 
 Para a projeção financeira do aplicativo foi considerado um percentual de 8% 
para a taxa básica de juros (Selic) para os anos de 2019, 2020 e 2021. Este per-
centual retrata uma expectativa de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil 
divulgada no dia 14/09/2018.  
 
Orçamento 
 
 O orçamento que será apresentado a seguir foi projetado para o intervalo de 
três anos (2019 a 2021); importante ressaltar que os valores apresentados nesse 
orçamento são estimados e representam uma aproximação para os valores projeta-
dos. 
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Aporte de Capital 
 
  O capital investido pelo sócio-diretor será de R$ 50.000,00 através de recursos 
próprios. Sendo R$ 5.750,00 para a compra de ativos e R$ 44.250,00 para despesas 
pré-operacionais conforme apresentados nas tabelas abaixo: 

Tabela 2 Despesas Pré-Operacionais      

Fonte: Autoria Própria.

Tabela 3 Máquinas e Equipamentos       

Fonte: Autoria Própria.

 O valor investido em máquinas e equipamento é baixo porque a instalação da 
empresa será realizada em um coworking e também por não haver a necessidade de 
investimentos maiores neste momento de abertura. A princípio apenas o sócio-dire-
tor e o representante comercial vão se instalar nesta estrutura.  Novos investimentos 
serão feitos de acordo com a necessidade da empresa.  
  O aplicativo será desenvolvimento por uma empresa terceira a ser definida. Os 
orçamentos para o desenvolvimento do aplicativo foram feitos por meio de simula-
dores de preços online, e a partir destes orçamentos foi decidido que o valor a ser 
investido no projeto será de R$ 35.000,00. 
  Para que o aplicativo fique disponível no Google Play, é necessário se obter 
uma conta de desenvolvedor. É cobrada, pela empresa Google, uma taxa de aber-
tura no valor de $ 25 (dólares), esta taxa é única e não possui renovação. O valor 
utilizado na despesa pré- operacional foi baseado no valor do dólar de R$ 4,15, no 
dia 03 de setembro de 2018. 
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Despesas  
 
 Abaixo estão representadas na Tabela 4,  as despesas que serão necessárias 
e suficientes para permitir a operação do negócio.  

Tabela 4 Despesas Fixas e Variáveis     

Fonte: Autoria Própria.

Comissão  
   
 A cada download do aplicativo, a Google cobra uma taxa de transação equi-
valente a 30% do preço dos aplicativos e produtos oferecidos na plataforma Google 
Play.  
   A empresa também pagará comissão de 10% para o representante comercial 
autônomo que será responsável pela captação de novos clientes. Estas comissões 
estão projetadas no DRE da empresa Piggy Bank. 
 
Carga tributária 
 
 O regime tributário adotado pela empresa será o Simples Nacional (anexo V, 
1ª faixa).  
  Os impostos IRPJ, CSLL, Cofins, Pis, CPP e ISS correspondem a aproximada-
mente 15,5% e são repartidos conforme tabela apresentada a seguir: 
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Tabela 5 Tabela Simples Nacional - Anexo V     

Fonte: Site Contábeis.

Cenários  
 
 Neste plano de negócios serão apresentados dois cenários. Em um dos cená-
rios será utilizada a plataforma AdMob, como fonte de receitas além das vendas das 
licenças de uso para as escolas. 
 
Como funciona o AdMob :  
 
 O AdMob nada mais é do que uma plataforma de publicidade para aplicativos 
que tem por finalidade ajudar os desenvolvedores de aplicativos a gerar receita, exi-
bindo anúncios de diversos anunciantes e diversos assuntos em seus aplicativos, ou 
seja, monetizar seu aplicativo.  
    A instalação do AdMob somente poderá ser feita após o desenvolvimen-
to do aplicativo e quando ele já estiver disponível nas lojas de aplicativo online. 
  A plataforma permite que você escolha as propagandas que deseja mostrar 
como anúncio em seu aplicativo, como por exemplo, anúncios de outros jogos infan-
tis, ou até mesmo anúncios de loja de brinquedos, alimentação, entre outros.  
  Existem quatro tipos de anúncios que podem ser definidos pela empresa que 
irá monetizar o aplicativo. O ideal é escolher um tipo de anúncio que não cause ao 
usuário uma má impressão do aplicativo. 
  Por ser uma receita não passível de cálculo, foram realizadas diversas buscas 
em fóruns online de discussão, blogs, vídeos compartilhados na plataforma YouTube, 
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entre outros. A partir dos valores especulados nestes canais, foi estimado o valor de 
U$ 2,00 para cada 40 cliques, uma média 0,05 centavos de dólares e uma média de 
5% de cliques. Os valores variam de acordo com a propaganda mostrada na tela e 
sua frequência.   
  Para as projeções das receitas foram utilizadas as seguintes estimativas:  

Figura 20 Estimativa de Receita      

Fonte: Admob.

 Cenário 1: Os usuários pagam para fazem o download do e as escolas pa-
gam pela taxa de licença do uso do aplicativo. Estima-se uma boa aceitação 
do aplicativo no mercado. Os anos previstos para os exercícios serão de: 
2019, 2020 e 2021. 

 
 Cenário 2: Os usuários fazem o download grátis e as escolas pagam pela 

taxa de licença do uso do aplicativo. Neste cenário iremos utilizar como fonte 
de receita para os usuários finais a ferramenta disponibilizada pela empresa 
Google Inc., o AdMob para monetizar o aplicativo. Os anos previstos para os 
exercícios serão de: 2019, 2020 e 2021. 
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DRE projetado do cenário 1 

Tabela 6 Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) – Cenário 1       

Fonte: Autoria Própria.
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Fluxo de Caixa do Cenário 1
 

Tabela 7 Fluxo de Caixa - Cenário 1        

Fonte: Autoria Própria.

Indicadores de Retorno do Cenário 1

Tabela 8 Indicadores de Retorno - Cenário 1         

Fonte: Autoria Própria.
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DRE projetado do cenário 2

Tabela 9 Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) – Cenário 2          

Fonte: Autoria Própria.
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Fluxo de Caixa do Cenário 2

Tabela 10 Fluxo de Caixa - Cenário 2           

Fonte: Autoria Própria.

Indicadores de Retorno do Cenário 2

Tabela 11 Indicadores de Retorno - Cenário 2            

Fonte: Autoria Própria.

 Nas decisões de investimento, a análise do custo de oportunidade está em 
comparar dois projetos e verificar qual deles é mais viável, evidenciando as alternati-
vas possíveis com a aplicação de um mesmo recurso, de modo a constatar os bene-
fícios ou prejuízos da opção principal de investimento em comparação às aplicações 
alternativas (CASTRO et al., 2006). 
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  A viabilidade do investimento no aplicativo Piggy Bank foi calculada utilizando 
o retorno de três anos de cada cenário do projeto. Foram projetados dois cenários: 
no cenário 1, a receita do aplicativo é gerada através dos downloads feitos pelos 
usuários finais, a um custo de R$ 4,99 e pela venda das licenças para as escolas. Já 
no cenário 2, a receita do aplicativo é gerada através de anúncios utilizando a ferra-
menta Admob e pela venda das licenças para as escolas.  
  As demonstrações de Resultados (DRE) nos dois cenários mostram que no 
ano 1 a empresa já passa a operar no positivo.  
  Importante ressaltar que, no ano 2, o fluxo de caixa passa a ter um resultado 
líquido positivo para os dois cenários.  
  Os indicadores VPL e TIR mostram que o investimento é viável para os dois 
cenários com uma diferença quase que irrelevante entre eles. 
  Apesar de os cenários serem bem parecidos, conclui-se que o cenário 2 é mais 
atrativo, pois além de oferecer o download grátis ao usuário final,  agrega mais valor 
à empresa com um retorno total do lucro líquido (ROE) de 68% no ano 3, enquanto 
no cenário 1 o retorno é de 64%. Seu payback é de um ano e nove meses, enquanto 
no cenário 1 demoraria dois anos para obter o retorno do capital investido. 
    

9. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 
 O modelo de negócio da Piggy Bank é baseado em uma estrutura bastante 
enxuta, a fim de aproveitar que o modelo de negócios em si não necessite de um 
grande número de mão de obra.  
  A empresa será gerenciada apenas pelo administrador que utilizará de repre-
sentantes comerciais autônomos de todo o país para venda de seu produto em es-
colas. 
 
Organograma 
 
 Será utilizada a estrutura organizacional linear, pois a maior parte das ativida-
des, tais como financeiras, sac, administrativas, entre outras, estarão centralizadas 
no diretor. 

Figura 21 Organograma

Fonte: Autoria Própria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A alfabetização financeira impacta as questões diárias que uma família comum 
faz ao tentar equilibrar um orçamento, comprar uma casa, financiar a educação das 
crianças e garantir uma renda na aposentadoria.  
  Os estudantes que aprendem a navegar pelo mundo da dívida e do crédito ten-
derão a ter mais dinheiro para poupar, o que pode ajudar a pagar grandes despesas 
sem depender do crédito, e podem reservar dinheiro para contas de aposentadoria.  
   Com os resultados obtidos nesse plano de negócios será possível propor o 
desenvolvimento do aplicativo, pois se observou o potencial do mercado de aplicati-
vos voltados para crianças e adolescentes.  
  Conclui-se que podemos considerar a Piggy Bank como um empreendimento 
atrativo para investir, não apenas pelo ponto de visto financeiro, mas também pela 
proposta de valor de negócio. 
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Anexo

Anexo 1 Formulário Eletrônico da Pesquisa dos Consumidores  
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.1. O Empreendimento

 A essência da família Granusso possibilitou a criação da Guindaspeso, empre-
sa destinada a entregar aos seus clientes e parceiros soluções referentes a transpor-
tes especiais extradimensionados e movimentações técnicas de máquinas e equipa-
mentos em geral.
 O porte comercial do estado de São Paulo tornou a logística um fator de extre-
ma importância para os negócios (CETRAMAQ, 2018). Afirmação esta, que inspirou 
a visão da Guindaspeso de ser reconhecida como a melhor empresa de transporte e 
movimentação de cargas e equipamentos de grande porte do estado de São Paulo 
até 2027.
 O fato de enxergar seus clientes como parceiros, primando um relacionamento 
intenso e presente, permite que a empresa fortaleça tal vínculo, transmitindo uma 
segurança inigualável.
 Este novo empreendimento será composto por uma única base operacional, 
a qual estará localizada estrategicamente no município de Santo André, a 10 km da 
cidade de São Paulo e a 15 km do Rodoanel Mario Covas.

1.2. Oportunidade de Mercado

 O Brasil possui uma malha viária de 1,7 milhão de quilômetros, sendo apenas 
210 mil quilômetros pavimentados (CNT apud TORKTRANSPORTES, 2018). Além 
disso, a principal matriz de transporte do país corresponde a 60% do modal rodoviá-
rio (ABRALOG, 2017).
 O mercado brasileiro de logística é estimado em US$ 70 bilhões, e o custo 
relativo ao transporte corresponde entre 4% e 25% do faturamento bruto (LOGISTI-
CAWORD, 2017). 



414 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

 Segundo dados da ABRALOG (2017), o ramo de logística no Brasil movimenta 
20% do PIB nacional, sendo que os gastos das empresas brasileiras com logística 
correspondem a 60% para transporte e 40% para armazenagem, administração de 
pedidos e estoque.
 Uma outra consideração é a complexidade do transporte rodoviário brasileiro,  
no segmento de transporte pesado e extradimensionado, no qual cada estado ou até 
mesmo município possui sua própria legislação para tráfego, dificultando e burocra-
tizando a operação dos serviços. Além disso, a quantidade e os valores de diversas 
taxas, as quais vão desde pedágios até licenças de operação, são assustadores.
 Com a revitalização do setor de transporte rodoviário e o processo de profissio-
nalização do setor de logística, as empresas têm buscado, cada vez mais, empresas 
parceiras com amplo conhecimento e experiências no assunto, as quais produzirão 
ganhos nos seus processos e sustentabilidade (ARAÚJO, 2014). 
 Desta forma, a Guindaspeso proporcionará aos seus clientes soluções referen-
tes a transportes, movimentações de máquinas e equipamentos buscando a susten-
tabilidade do negócio.

1.3. Os Recursos

 Como origem dos recursos serão aportados:
 R$ 1.012.900,00 pelos sócios para integralização do capital social;

 R$ 2.688.000,00 serão pleiteados com o BNDES (Banco Nacional do Desen-
volvimento) pelo Sistema FINAME BK Aquisição.

 Estes recursos serão utilizados para os seguintes investimentos:

Tabela 1 Investimentos Iniciais            

Fonte: Elaborada pela Autora.
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1.4. Demonstrativos Financeiros

 Na figura a seguir estão demonstrados alguns dos critérios adotados para es-
timativa de receita da Guindaspeso nos próximos cinco anos:

Figura 1 Projeção de Vendas para o Ano 1            

Fonte: Elaborada pela Autora.

 Para os demais anos, projetou-se um aumento de 10%, ao ano, no valor do 
faturamento.
 Com base nas informações acima, elaborou-se o fluxo de caixa da Guindaspe-
so para os próximos cinco anos, o qual segue:
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Tabela 2 Fluxo de Caixa            

Fonte: Elaborada pela Autora.

 Sendo assim, a Tabela 3 comprova a viabilidade econômica do empreendimento:

Tabela 3 Critério de Avaliação Econômica e Viabilidade do Empreendimento   

Fonte: Elaborada pela Autora.
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2. A EMPRESA

2.1. O Negócio

 A Guindaspeso é uma empresa destinada a entregar aos seus clientes e par-
ceiros soluções referentes a transportes especiais extradimensionados e movimen-
tações técnicas de máquinas e equipamentos em geral. Devido ao fato de a área de 
transporte ser um assunto transversal, o atendimento não se restringe a um determi-
nado segmento, possibilitando abranger todos os estados do Brasil.
 A proposta é iniciar uma única base operacional, a qual estará localizada no 
município de Santo André, a 10 km da cidade de São Paulo e a 15 km do Rodoanel 
“Mario Covas”. Além disso, ressaltando o conhecimento e experiência oriundos de 
gerações familiares, além de uma grande variedade de equipamentos, e com o lema 
“nós fazemos o trabalho pesado”, a Guindaspeso proporcionará aos seus clientes 
todo suporte necessário para que o transporte e a movimentação de cargas e equi-
pamentos sejam realizados com qualidade, confiabilidade e segurança.

Figura 2 Distância Guindaspeso e Rodoanel “Mario Covas”    

Fonte: MAPEIA (2017).
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 Por meio de vistorias técnicas e/ou projetos, a Guindaspeso executa transpor-
tes especiais (todo e qualquer transporte que ultrapasse as dimensões e pesos má-
ximos estipulados por legislação de tráfego rodoviário), transferências fabris, otimi-
zação de layouts, içamentos técnicos e locação de equipamentos específicos para 
movimentações.
 Além disso, realiza consultorias técnicas referentes à emissão de Autorização 
Especial de Tráfegos (AET) junto aos órgãos competentes municipais, estaduais e 
federais, planejamento de itinerário, estudo de obras de arte, estudo de capacidade 
do solo, projeto de carregamento, plano Rigging (processo de planejamento para 
atividades de içamentos de cargas).
 A Guindaspeso procura potencializar seu lucro e busca o aumento de seu 
market share a fim de se firmar no ramo de transportes especiais extradimensiona-
dos e de movimentações técnicas de máquinas e equipamentos em geral.
 Como diferencial competitivo pode-se dizer que a Guindaspeso:

 Foca no estabelecimento de parcerias com seus clientes;

 Possui atendimento personalizado;

 Tem um capital humano eficiente e qualificado;

 Oferece serviços com segurança, qualidade e agilidade;

 Disponibiliza um canal de comunicação com o cliente acessível 24 horas por 
dia;

 Possui uma cultura inovadora, fazendo uso de softwares de gestão em bus-
ca de novas soluções e recursos.

2.2. As Barreias de Entrada

2.2.1. Crise Econômica

 No momento de fragilidade financeira nacional, as empresas evitam custos ex-
tras com transportes, movimentações e adequações internas.
 Além disso, a baixa produtividade das indústrias contribui pelo pouco serviço 
disponível, aumentando a competitividade entre as empresas do setor. 

2.2.2. Alto Custo Operacional

 Para atender às atividades rigorosas do ramo de transportes extradimensio-
nados, os equipamentos da Guindaspeso são especiais, acarretando alto custo de 
manutenção e consumo.
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 Acrescente-se que o profissional técnico possui um salário diferenciado.
 Além disto, custos extras relacionados às condições impostas para operações 
adversas, como: horários restritos, aumento no percurso por imposição dos órgãos 
responsáveis, acompanhamento de escoltas credenciadas, pedágios e taxas espe-
cíficas oneram os serviços.

2.2.3. Adequação Legal

 Cada município possui suas regras no que se refere ao horário e licenças de 
rodagem, por exemplo: determinadas cargas, na cidade de São Paulo, somente po-
dem trafegar entre 22h e 5h, enquanto que, nas estradas de rodagem, o horário 
permitido é das 6h às18h. 
 A grande quantidade de leis e regras que não se combinam dificultam a ope-
racionalização deste tipo de serviço, ocasionando um maior dispêndio em planeja-
mento, taxas e licenças para tráfego.

2.2.4. Concorrência Informal

 Com incentivos governamentais para a troca da frota brasileira e com o aumen-
to do desemprego, o número de profissionais autônomos empreendedores no ramo 
de transporte rodoviário cresceu muito nos últimos anos.
 Com baixo custo operacional e, algumas vezes, flexível do ponto de vista legal, 
este profissional se tornou concorrente de empresas de transporte rodoviário em 
relação a pequenos serviços.

2.3. O serviço

 Com uma grande gama de equipamentos e munida de capital humano repleto 
de conhecimento e experiência, a Guindaspeso oferece:

 Transporte de máquinas e equipamentos com dimensões e pesos exceden-
tes;

 Carga de máquinas e equipamentos com dimensões e pesos excedentes;
 Descarga de máquinas e equipamentos com dimensões e pesos exceden-

tes;
 Montagem e desmontagem de transportes de máquinas e equipamentos;
 Otimização de layouts;
 Remoção industrial:

o Movimentação interna;
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o Mudanças industriais;
 Locação de equipamentos para movimentação de cargas;
 Consultoria técnica referente à emissão de Autorização Especial de Tráfegos 

(AET) nos órgãos competentes municipais, estaduais e federais;
 Estudo técnico:

o Planejamento de itinerário;
o Estudo de obras de arte;
o Estudo de capacidade do solo;
o Projeto de carregamento;
o Plano Rigging.

 Abaixo, seguem figuras, registradas por Granusso (2017), que simulam as futu-
ras operações da Guindaspeso:

Figura 3 Içamento e   Figura 4 Tombamento e  Figura 5 Carregamento de Extrusora

Transporte de Caldeira     Verticalização de Prensa

Figura 6 Verticalização e          Figura 7 Transporte de

Posicionamento de Tanque          Máquina Flexográfica 
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Figura 8 Projeto Montagem de          Figura 9 Transporte de 

Subestação de Energia         Fornalha

 

Figura 10 Substituição de          Figura 11 Montagem de 

Cofre Bancário          Ponte Rotante

 

2.4. Vantagem Competitiva

 Além de uma prestadora de serviço, a Guindaspeso enxerga seus clientes 
como parceiros. 
 Com foco num relacionamento intenso e presente, a Guindaspeso traz sua 
essência familiar nos seus relacionamentos fortalecendo o vínculo entre cliente e 
prestador de serviço. 
 O acompanhamento direto dos proprietários, em todo serviço da Guindaspeso, 
transmite uma segurança inigualável ao cliente, pois além de minimizar a falta de 
comunicação, agiliza o processo nos itens referentes à tomada de decisões.
 Na tabela a seguir, é possível visualizar a comparação no que diz respeito à  
vantagem competitiva da Guindaspeso:
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Tabela 4 Vantagem Competitiva da Guindaspeso

Fonte: Elaborada pela Autora.

2.5. Governança e Stakeholders

 A governança da Guindaspeso é baseada no modelo familiar, tendo como ob-
jetivo principal tornar o negócio sólido e sustentável, otimizando a tomada de deci-
sões e perpetuando o negócio.
 O propósito da governança familiar é definir como uma empresa de proprie-
dade familiar será administrada envolvendo gerações e tornando os membros da 
família mais ativos no negócio (BAUREN, 2017).
 A constituição da Guindaspeso e respectivas responsabilidades estão descri-
tas no Capítulo 5 deste Plano de Negócios. 

 Segue representação do modelo de gestão da Guindaspeso:
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Figura 12 Modelo de Gestão Guindaspeso

Fonte: Elaborada pela Autora.

 A fim de garantir a sustentabilidade e rentabilidade da empresa tornou-se ne-
cessária a identificação de seus stakeholders, os quais influenciam direta ou indire-
tamente na gestão e resultados da empresa. 
 A Figura 13, a seguir, identifica os principais stakeholders da Guindaspeso e 
demostra as interações de seus processos: 

Figura 13 Principais Stakeholders da Guindaspeso

Fonte: Elaborada pela Autora.



424 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

3. O MERCADO

 O mercado brasileiro de logística é estimado em US$ 70 bilhões, no qual o 
custo relativo ao transporte corresponde entre 4% e 25% do faturamento bruto (LO-
GISTICAWORD, 2017). 
 Segundo dados da Associação Brasileira de Logística, o ramo de logística mo-
vimenta 20% do PIB, sendo que os gastos das empresas brasileiras com logística 
correspondem a 60% para transporte e 40% para armazenagem, administração de 
pedidos e estoque (ABRALOG, 2017). 
 No gráfico abaixo, pode-se visualizar a distribuição brasileira de cargas por mo-
dal, permitindo enfatizar que apenas o transporte rodoviário corresponde por 61,8% 
da carga transportada.

Gráfico 1 Distribuição de Cargas no Brasil

Fonte: Logisticaword (2017).

 Com a revitalização do setor de transporte rodoviário e o processo de profissio-
nalização do setor de logística, as empresas têm buscado, cada vez mais, empresas 
parceiras com amplo conhecimento e experiências no assunto, as quais produzirão 
ganhos nos seus processos e sustentabilidade (ARAÚJO, 2014). 
 Desta forma, este empreendimento proporcionará aos seus clientes soluções 
referentes a transportes e movimentações de máquinas e equipamentos. Devido ao 
fato de a área de transporte ser um assunto transversal, o atendimento não se restrin-
ge a um determinado segmento, possibilitando abranger todos os estados do Brasil.

3.1. Principais Concorrentes

 Após explanar as vantagens competitivas da Guindaspeso, no item 2.4 deste 
Plano de Negócios, para que a empresa se consolide como a melhor empresa de 
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transporte e movimentação de cargas e equipamentos de pequeno, médio e grande 
porte do estado de São Paulo até 2027 e concretize sua missão, prestando serviços 
de transporte e movimentação de cargas e equipamentos, com qualidade, confiabi-
lidade e segurança, garantindo a satisfação dos clientes, se faz necessário conhecer 
seus concorrentes.
 Os principais concorrentes da Guindaspeso estão situados na Grande São 
Paulo e atuam em todo território nacional. Todos, assim como a Guindaspeso, 
possuem tradição, pessoal capacitado, equipamentos variados e atuam em um 
segmento restrito. Porém, assim como demostrado no Capítulo 2, o atendimento 
personalizado com canal de comunicação 24h, o uso de software de gestão e o 
acompanhamento pelo proprietário em todos os serviços prestados apenas a Guin-
daspeso possui. 
 De acordo com Neris (2003), a razão do negócio é a logística, a qual está pre-
sente em todos os ramos empresariais, o que amplia o leque de atuação deste tipo 
de empresa.
 Com base na afirmação acima, a Guindaspeso oferece, além do serviço de car-
regamento, transporte e descarregamento, a gestão do serviço, transmitindo maior 
segurança e confiabilidade nas suas negociações.

3.2. Análise SWOT

 A fim de garantir uma maior vantagem competitiva foi realizado o levantamento 
das variáveis internas e externas que podem impactar no negócio da Guindaspeso. 
Este mapeamento permite à empresa explorar as oportunidades e minimizar amea-
ças de mercado e gerenciar e controlar seus pontos fracos e fortes, proporcionando-
-lhe um conhecimento próprio e de mercado.
 Com base no conceito acima, segue a análise das forças, fraquezas, oportuni-
dades e ameaças que a Guindaspeso poderá encontrar num mercado instável:
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Figura 14 Análise SWOT da Guindaspeso

Fonte: Elaborada pela Autora.

3.2.1. Forças

 A qualidade nos serviços prestados é reflexo de um serviço dotado de mão de 
obra especializada com atendimento personalizado e com o diferencial do acompa-
nhamento pelo proprietário da empresa.
 Uma grande variedade de equipamentos, onde todos possuem menos de seis 
anos de uso, faz do portfólio de serviços da Guindaspeso um grande atrativo, am-
pliando a possibilidade de parcerias e aumentando as chances de consolidação de 
serviços.
 E por fim, a localização da empresa no município de Santo André, a 10 km 
da cidade de São Paulo e a 15 km do Rodoanel “Mario Covas”, é estratégica para 
atendimentos em diversos munícipios, possibilitando o acesso fácil e rápido com 
redução de custos de deslocamento.

3.2.2. Fraquezas

 Neste segmento está presente a escassez de mão de obra, a qual é agravada 
pela dificuldade de capacitação, o que gera pouca mão de obra especializada, de-
terminando uma grande rotatividade.
 O segmento de transporte pesado possui um alto custo de manutenção dos 
veículos, pois estes são utilizados em suas capacidades extremas.
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3.2.3. Oportunidades

 O mercado restrito propicia um menor número de concorrentes. Além disso, 
favorece as parcerias com empresas e menor portfólio de serviços e equipamentos.
 A afirmação acima enfatiza a revitalização do setor de transporte rodoviário, no 
qual os números mostram um mercado promissor.
 Por sua vez, a redução do IPI possibilita à empresa a manter seus equipamen-
tos com uma idade média de seis anos de uso, o que significa menos emissão de 
gases poluentes e menor incidência mecânica, trazendo mais qualidade para seus 
serviços prestados e menos despesas em longo prazo (NERIS, 2003).

3.2.4. Ameaças

 A alta carga tributária, a grande quantidade de pedágios e as condições de 
grande parte das estradas brasileiras contribuem para o aumento dos custos do ser-
viço. Estes fatores somados às possíveis mudanças nas leis de tráfego e trabalhistas 
dificultam o planejamento e podem desmotivar os proprietários da empresa, o que 
levaria a uma possível queda de serviços prestados devido à queda da qualidade ou 
à prática de preço não competitivo.
 Além disso, a concorrência informal pode atrapalhar as negociações com os 
clientes, pois possui preço mais baixo, por não pagar impostos.
 Uma crise econômica poderia desestabilizar o fluxo de caixa da empresa, con-
siderando uma queda nos serviços e um possível aumento da inadimplência.

3.3 Forças de Porter

 Através de uma análise mercadológica é possível definir a atratividade do mer-
cado, identificar as barreiras frente aos concorrentes e determinar as ações que mi-
nimizem erros (MUNIZ, 2017).
 A Guindaspeso estará atenta a todos os fatores, monitorando os sinais de mu-
danças do ambiente a fim de atingir sua sustentabilidade.
Para isto, nos próximos itens serão abordadas as 5 Forças de Porter que tornarão o 
posicionamento estratégico empresarial mais assertivo.

3.3.1. Rivalidade Entre os Concorrentes

 O segmento da Guindaspeso elimina muitas transportadoras da visão de con-
corrência, uma vez que, para serviços na área de transportes pesados, se faz ne-
cessário um profundo conhecimento nas legislações vigentes, além de uma gama 
variada de equipamentos.
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 Por este motivo, muitas transportadoras são consideradas parceiras, as quais 
somam forças para execução conjunta de serviços, onde não se tem equipamento 
ou mão de obra suficiente e adequada.
 Apesar da pouca concorrência, este tipo de serviço faz com que empresas de 
muito tempo de mercado sejam referências. Para combater este ponto, a Guindas-
peso trata cada cliente como único, personalizando cada atendimento e acompa-
nhando todos os serviços prestados. É esta prática que gera segurança, confiabili-
dade, conquista e fidelização de cliente.

3.3.2. Poder dos Clientes

 A conquista e fidelização de clientes resultam no sucesso do negócio, pois 
cliente satisfeito é a melhor ação de marketing (MUNIZ, 2017).
 Desta maneira, a Guindaspeso preza por clientes fiéis, os quais são concretiza-
dos pelo atendimento primoroso e personalizado.
 O volume e a frequência de compras, assim como o máximo de informações 
disponíveis possibilitam uma negociação fácil e sempre amigável, fazendo com que 
a Guindaspeso seja, além de um fornecedor de serviço, um parceiro do cliente.

3.3.3. Ameaça de Produtos Substitutos

 Como substitutos aos serviços da Guindaspeso, temos os modais ferroviários 
e aquaviários. No primeiro caso, infelizmente a estrutura ferroviária no Brasil é pre-
cária, sendo utilizada atualmente para transporte de commodities. Já o modal aqua-
viário no Brasil é pouco utilizado, e em casos de exportação e importação (NERIS, 
2003).
 Sendo assim, nos dias de hoje, nenhum dos modais citados são ameaças para 
a Guindaspeso.

3.3.4. Ameaça de Novos Entrantes

 Devido à necessidade de um grande conhecimento e investimento, os novos 
entrantes surgem lentamente.
 Como barreira de entrada da Guindaspeso, pode-se citar a marca que é pouco 
conhecida e a especificidade do serviço. Desta forma, a fim de adquirir uma parcela 
do mercado, de maneira eficaz, a indicação seria baixar o preço. Neste caso, é dada 
a oportunidade de a empresa demonstrar seu potencial técnico, iniciando um rela-
cionamento.
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3.3.5. Poder dos Fornecedores

 O poder dos fornecedores é um ponto de extrema importância na Guindaspe-
so, pois está neste item a grande oportunidade de barganhar a fim de reduzir custos 
para a empresa.
 A barganha dever ser feita de maneira a manter a qualidade e prazo dos produ-
tos adquiridos, preservando a qualidade nos serviços prestados.
 Alguns de seus fornecedores são facilmente substituíveis, o que garante um 
grande poder de barganha para a Guindaspeso. Porém outros, como seguradoras, 
empresas de rastreamento, até mesmo o fornecedor de caminhões e os bancos, 
possuem pouco poder de barganha.

3.4. Matriz BCG

 Baseada no conceito de ciclo de vida do produto, a Matriz BCG permite uma 
análise do posicionamento dos produtos da empresa. Esta Matriz, através da análise 
do portfólio, gestão da marca e do produto, é utilizada para alocar recursos em ativi-
dades de gestão de marketing e planejamento estratégico (KARSAKLIAN, 2004).
 Abaixo segue representação gráfica da Matriz BCG da Guindaspeso:

Figura 15 Matriz BCG da Guindaspeso

Fonte: Elaborada pela Autora.
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 Desta forma, a Matriz BCG da Guindaspeso evidencia o transporte de máqui-
nas e equipamentos com dimensões e pesos excedentes, a carga e descarga de 
máquinas e equipamentos com dimensões e pesos excedentes e a remoção indus-
trial como serviços que geram maior volume de receita com menor investimento em 
marketing e vendas.
 Por outro lado, destaca a locação de equipamentos para movimentação de 
cargas como serviços de menor venda, sendo necessária uma análise técnica para 
recuperá-los ou descontinuá-los.
 Como estrelas, exigindo investimento e dispêndio maior de tempo, temos os 
serviços de consultoria técnica referente à emissão de Autorização Especial de Trá-
fegos (AET) nos órgãos competentes municipais, estaduais e federais e o estudo 
técnico de planejamento de itinerário, de obras de arte, de capacidade do solo, de 
projeto de carregamento e de Plano Rigging.
 E sobre os serviços ainda questionáveis em relação ao retorno financeiro, mas 
que possuem um grande potencial de crescimento de mercado, temos os serviços 
de montagem e desmontagem de transportes de máquinas e equipamentos e de 
otimização de layouts.

3.5. Os 4 P’s 

3.5.1. Produto

 A Guindaspeso é uma empresa destinada a entregar aos seus clientes e par-
ceiros soluções referentes a transportes especiais extradimensionados e movimen-
tações técnicas de máquinas e equipamentos em geral.
 Conforme abordado no item 2.4 e 3.1, a principal vantagem competitiva da 
Guindaspeso é oferecer, além de um serviço operacional, um serviço de gestão.
Abaixo seguem imagens que simulam futuras operações da Guindaspeso:

Figura 16 Projeto de Montagem de Planta Farmacêutica

Fonte: GRANUSSO (2017).
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Figura 17 Embarque de Equipamentos a Serem Exportados

Fonte: GRANUSSO (2017).

Figura 18 Transporte de Equipamentos de Mineração

Fonte: GRANUSSO (2017).

3.5.2. Preço

 As condições de pagamento são diversificadas, incluindo dinheiro, cartões de 
crédito (todas as bandeiras), cheque, boleto bancário e depósito em conta. 
 Em alguns casos, quando há trabalhos constantes com parceiros, é possível 
realizar a troca de serviços, evitando faturamento e tributações duplicadas.
 De acordo com Neris (2003), a constituição do preço de serviços de transporte 
se dá pela fórmula:
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Fórmula 1 Cálculo de Preços de Serviço de Transporte

(Peso da Carga X Quilometragem Percorrida) + Despesa Decorrente

Fonte: NERIS (2003).

 Onde considera-se despesa decorrente todo custo adicional, como: pneus, 
combustível, mão de obra, reparos mecânicos, impostos, pedágios, taxas e licenças 
para tráfego. 
 Sendo assim, cada cliente possui um valor fixo (calculado a partir das variáveis 
de custo: quilometragem, impostos, entre outros), que é somado ao valor do frete 
(NERIS, 2003). 
 É importante frisar que o valor fixo varia de equipamento para equipamento (ca-
valo mecânico, caminhão, carreta e guindaste), o que impacta diretamente no valor 
de pedágio e no consumo de combustível.
 A Tabela 5, a seguir, exemplifica a precificação para serviço de transporte re-
passada ao cliente:

Tabela 5 Cálculo de Preços de Serviço de Transporte

Fonte: NERIS (2003).

 No orçamento enviado para o cliente, sempre deve contar a possibilidade de 
despesa extra, por exemplo, reajuste de combustível, multa por peso declarada erro-
neamente na nota fiscal da carga, entre outros.
 Por ser uma empresa familiar, a flexibilidade nas negociações estará presente 
nas relações da Guindaspeso com seus potenciais clientes.

3.5.3. Promoção

 A promoção mais efetiva se dará por meio da indicação dos serviços presta-
dos, que vão gerar comentários entre os clientes e potenciais clientes.
 O uso de Web Page, GoogleAdWords e Facebook é interessante para a empre-
sa estabelecer um primeiro contato com futuros clientes, visando assim uma perfeita 
oportunidade para demonstrar seu verdadeiro potencial. 
 Neste momento, flyers e cartões de visitas serão distribuídos livremente, o que 
fortalecerá a imagem e demonstrará a profissionalismo da empresa.
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         Outra ferramenta de divulgação pode ocorrer por meio da entrega pessoal de 
brindes personalizados, os quais serão enviados ao fim de cada ano para os clientes.

Figura 19 Meios de Divulgação da Guindaspeso

Fonte: Elaborada pela Autora.

3.5.4. Praça

 Inicialmente sua única base operacional estará localizada no município de San-
to André, a 10 km da cidade de São Paulo e a 15 km do Rodoanel “Mario Covas”.
 A empresa vai atuar em território nacional tanto para carregamento quando 
para entregas. Porém não descarta a possibilidade de ampliar a outros países da 
América Latina.

3.6. Identidade e Imagem da Marca

 A palavra Guindaspeso surgiu da junção de duas palavras que fazem referên-
cia ao negócio da empresa: guindaste e peso.
 Sendo assim, duas palavras que somadas enfatizam o núcleo do negócio: o 
serviço de transporte pesado.
 Como dito anteriormente, sendo a Guindaspeso uma empresa que oferece 
soluções referentes a transportes especiais extradimensionados e movimentações 
técnicas de máquinas e equipamentos em geral, com base nesta definição foi criada 
a logomarca da empresa.
 A logomarca foi desenvolvida em torno de uma elipse, a qual faz alusão ao 
globo terrestre, trazendo a aspiração de uma futura área de atuação. Esta mesma 
elipse é responsável por envolver a marca de maneira a torná-la parte presente em 
todo globo. 
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Figura 20 Logomarca da Guindaspeso

Fonte: GRANUSSO (2017).

 É importante frisar que devido ao fato de a área de transporte ser um assunto 
transversal, o atendimento não se restringe a um determinado segmento, possibili-
tando abranger todos os estados do Brasil e outros países.
 A elipse e a marca são de cor vermelha, o que simboliza de maneira intensa a 
garra e determinação da família em elevar a marca Guindaspeso ao sucesso.
 No centro da elipse, um moitão de cor prata traduz o principal negócio e dife-
rencial da empresa, mencionando deslumbre, força e potencial técnico.
 Faz parte da marca o lema: Nós fazemos o trabalho pesado, que além de estar 
expresso na logomarca, ressalta o objetivo, que é transmitir a sensação de força e 
segurança ao cliente.

Figura 21 Lema da Guindaspeso

Fonte: GRANUSSO (2017).

 Desta maneira, apenas a marca e o logotipo são capazes de explanar o princi-
pal negócio da empresa, que somados ao lema fazem com que o cliente memorize 
rapidamente a empresa, registrando-a e fazendo-se lembrar facilmente quando ne-
cessário. 

3.7. Abordagem de Vendas e Canais de Distribuição

 Conforme explanado anteriormente, a principal vantagem competitiva da Guin-
daspeso é baseada no relacionamento com o cliente, o qual sempre é próximo e 
intenso.
 Considerando este fato, enfatizando o item 3.5.3, além de estar presente na in-
ternet e os proprietários da Guindaspeso realizarem constantes trocas de cartões de 
visitas, os quais são acompanhados por um flyer, a principal abordagem de vendas 
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se dá por indicação, seja por clientes ou por empresas de transportes de diferentes 
segmentos ou porte.

4. AS OPERAÇÕES

4.1. Base Operacional

 A Guindaspeso será localizada estrategicamente no município de Santo André, 
a 10 km da cidade de São Paulo e a 15 km do Rodoanel Mario Covas, o qual possui 
acesso a todo interior do estado e às principais rodovias federais interestaduais. 
Além disso, possui fácil acesso às rodovias Anchieta e Imigrantes, que conectam a 
cidade de São Paulo a dois dos principais portos marítimos do país (Santos e Gua-
rujá).

Figura 22 Localização da Guindaspeso

Fonte: Google Maps (2018).

 Em sua base, a empresa possui:
 Um escritório de 60 m2 com seis estações de trabalho, uma sala de reunião 

e dois banheiros sociais;

 Um refeitório de 25 m2;

 Um setor de manutenção de 30 m2 composto com maquinários específicos, 
como: tornos, fresadora, furadeiras radiais, prensas, máquinas de soldas 
diversas, bancadas operacionais, entre outros;

 Um banheiro tipo vestiário de 25 m2;



436 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

 Um almoxarifado de 15 m2;

 Uma sala de máquinas, com máquina de lavagem industrial, compressor, 
bomba de óleos de lubrificação;

 Um pátio de estacionamento, movimentação de cargas e local para armaze-
nagem de 2.000 m2, sendo que 300 m2 são cobertos.

 Abaixo seguem imagens que simulam futuras instalações da Guindaspeso:

Figura 23 Escritório            Figura 24 Sala de Reunião

Fonte: GRANUSSO (2017).          Fonte: GRANUSSO (2017).

Figura 25 Cozinha            Figura 26 Setor de Manutenção

Fonte: GRANUSSO (2017).          Fonte: GRANUSSO (2017).

Figura 27 Pátio           

Fonte: GRANUSSO (2017).
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 A base operacional estará localizada numa rua larga de mão dupla, o que faci-
litará a entrada e saída dos equipamentos em qualquer horário. 
 O amplo pátio possui um galpão de 1.200 m2 que permitirá a movimentação e ar-
mazenagem de cargas, além de ser o estacionamento dos equipamentos da empresa.
 Além da área operacional, a Guindaspeso terá um escritório composto por sala 
de reunião, banheiro feminino e banheiro masculino preparado para receber seus 
clientes, colaboradores e fornecedores num ambiente receptivo e agradável.
 Uma cozinha e um quarto servirão de apoio aos motoristas e ajudantes que, 
esporadicamente, deverão iniciar ou terminar a jornada de serviço em horários de 
difícil locomoção.

4.2. Equipamentos e Tecnologias

 A empresa possui equipamentos variados, o que permite atuar em diversas 
áreas com diferentes tipos de serviços. 
 Abaixo estão relacionados os principais equipamentos da Guindaspeso:

 Empilhadeiras de 2,5 a 7,0 toneladas;
 Caminhões toco, truck e bitruck;
 Caminhões guindalto de 10 a 22 toneladas;
 Guindaste para 9 a 65 toneladas;
 Cavalos mecânicos pesados e extrapesados;
 Carretas convencionais de 20 a 45 toneladas;
 Carretas extensivas de 20 a 45 toneladas (até 19 metros);
 Carretas pranchas 3 eixos e 4 eixos de 40 a 75 toneladas (retas, rebaixadas 

e super-rebaixadas);
 Carretas linhas de eixo de 75 a 120 toneladas;
 Equipamentos de remoção de até 120 toneladas. 

 Seguem imagens que simulam futuros equipamentos da Guindaspeso:

Figura 28 Guindaste           

Fonte: GRANUSSO (2017).
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Figura 29 Empilhadeira           

Fonte: GRANUSSO (2017).

Figura 30 Frota de 

Cavalos Mecânicos e 

Carretas           

Fonte: GRANUSSO (2017).

 Mesmo com esta diversidade de equipamentos, a Guindaspeso possui uma 
relação de fornecedores dedicados que, juntos à frota própria, poderão atender à 
qualquer demanda.

4.3. O Processo Operacional

 Toda demanda será registrada com um número sequencial, que identificará o 
atendimento de maneira unívoca, desde sua entrada na empresa até a emissão de 
seu orçamento ou até mesmo nota fiscal.
 Ao receber uma solicitação de serviço, o Gerente de Vendas e Marketing será 
responsável por analisar criticamente toda demanda e realizar qualquer contato ne-
cessário, seja com seus colaboradores, parceiros, corretora de seguros, concessio-
nária de pistas, órgãos competentes de trânsito, entre outros, para elaboração do 
orçamento.
 Devido ao tipo de serviço, sempre será necessária a realização de vistoria téc-
nica para uma melhor avaliação da demanda, a qual deverá ser realizada pelo Ge-
rente de Operações (proprietário da Guindaspeso).
 As informações obtidas adicionalmente serão utilizadas para composição de 
um estudo que apresentará a solução ao cliente, pois, na maioria das vezes, nem o 
cliente sabe do que realmente necessita.
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 Em decorrência do estudo será apresentado um orçamento ao cliente.
 Considerando a aprovação do orçamento, será definida a equipe, os equipamentos 
e materiais que executarão o serviço. Para isto, faz-se o uso de um check list que será 
conferido pelo Gestor de Operações, antes do agendamento do serviço com o cliente. 
 A fim de respeitar as normas de saúde e segurança do trabalho, a Guindaspeso 
se responsabilizará em cumprir todas as exigências legais e as determinadas pelo 
cliente, buscando a integridade de seus colaboradores e confiabilidade de seu cliente.
 Uma consideração importante é acionar, antes da realização do serviço, todos 
os envolvidos na operação a fim de alinhar o escopo do serviço, definir as funções e 
responsabilidades, datas e horários.
 O Gestor de Operações acompanhará o serviço no dia agendado, sendo res-
ponsável pela harmonia das atividades e por fim o sucesso da operação.
Ao fim do serviço, o cliente assina um documento, chamado Minuta, o qual deverá 
ser entregue ao Gestor Administrativo para faturamento e encerramento do serviço.
 Após o faturamento, considerando o serviço como concluído, o Gestor de Ma-
rketing e Vendas da Guindaspeso deverá contatar o cliente, de preferência pessoal-
mente, a fim de fazer o pós-venda e a pesquisa de satisfação.
 Desta maneira, com foco na melhoria contínua, a empresa trabalhará sempre 
para superar as expectativas do cliente tornando-se presente na sua vida e fortale-
cendo o relacionamento entre as partes.
 No fluxo abaixo, é possível visualizar de forma simplificada as principais etapas 
do processo da Guindaspeso:

Figura 31 Processo Guindaspeso           

Fonte: Elaborada pela Autora.
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4.4. O Sistema de Logística

 Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, a Guindaspeso terá um gran-
de empenho no monitoramento e controle de seus custos, o qual será baseado prin-
cipalmente na escolha de seus fornecedores.
 Considerando que o principal custo das operações será o consumo de com-
bustível, a empresa realizará avaliações periódicas com redes de postos de com-
bustíveis buscando o produto de melhor preço e qualidade, que refletirá no custo do 
serviço prestado gerando maior poder de negociação e maior satisfação do cliente.
 Manter a manutenção dos veículos em dia também é fundamental para reduzir 
consideravelmente os custos em relação ao consumo.
 Uma maneira de otimizar alguns recursos de operações, como: combustível, 
pedágio e pneu, será analisando as melhores rotas de tráfego,  considerando-se a 
qualidade da via, quantidades de subidas, descidas e semáforos além da quantida-
de de preço por pedágio.
 Conforme relatado no Capítulo 1, o principal negócio da Guindaspeso é o 
transporte e movimentação de cargas e equipamentos, sendo sua modalidade ex-
clusivamente rodoviária. Neste caso, é ressaltada a acessibilidade e a facilidade em 
definir rotas no território brasileiro e a o maior investimento do governo na infraestru-
tura das rodovias (PRETEX, 2017).
 A definição do sistema de logística dependerá da necessidade do cliente, sen-
do a Guindaspeso responsável por avaliar cada demanda e analisar de acordo com 
a possibilidade de atendimento, sem comprometer a qualidade do serviço e o negó-
cio da empresa, consequentemente sua marca.
 Ainda a fim de monitorar seus processos em busca da melhoria contínua, a 
empresa fará o uso de indicadores que mostrarão seu desempenho. Com base em 
Magalhães (2013), os principais indicadores a serem utilizados são:

 Pedido perfeito: calcula a taxa de pedidos sem erro em cada etapa do ciclo 

do pedido do cliente;

 Taxa de atendimento do pedido: mede o percentual de pedidos atendidos 

em relação à quantidade de pedidos solicitados;

 Receita não realizada: quantidade das vendas perdidas em função da in-

disponibilidade da empresa;

 Custo por pedido: rateio dos custos operacionais pela quantidade de pedi-

dos expedidos (MAGALHÃES, 2013).
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4.5. O Sistema de Informação

 Para gestão de suas informações, a Guindaspeso fará o uso de dois sistemas: 
Sistema de Gerenciamento de Transporte e Sistema de Roteirização de Veículos.
 De acordo com Magalhães (2013), o Sistema de Gerenciamento de Transporte 
tem como objetivo auxiliar no planejamento, execução, no monitoramento e no con-
trole das atividades e dos custos de transportes. É utilizado para dimensionamento 
das equipes, controle de manutenção e custos com a frota e apoio à negociação 
(MAGALHÃES, 2013).
 Com o Sistema de Gerenciamento de Transporte é usado o roteirizador, o qual, 
segundo Magalhães (2013), possibilita alternativas de trajetos, evitando rotas des-
necessárias que podem acarretar prejuízos para a empresa e desgastes maiores 
aos caminhões. Auxilia também na redução da distância total percorrida para uma 
melhor precisão nos prazos de entrega e redução do consumo de combustível. 
 Além dos sistemas citados, a Guindaspeso faz o uso de um rastreador automo-
tivo para localização de sua frota.
 É possível também avaliar o desempenho dos equipamentos e motoristas  atra-
vés da análise do disco de tacógrafo, equipamento este obrigatório nos veículos 
especiais, o qual registra a velocidade, o tempo de operação e o modo de condução. 
Neste caso, não é possível uma ação imediata ao fato, mas este método possibilita 
uma ação preventiva. 
 Para garantir a integridade das informações, backups serão feitos com trans-
missão de dados para outra localidade, também contratada. Desta forma, teremos 
garantia de dados, confiabilidade e segurança das informações, dando uma melhor 
condição de operação (MUNIZ, 2017).
 

5. A ORGANIZAÇÃO

5.1. Visão

 Ser reconhecida como a melhor empresa de transporte e movimentação de 
cargas e equipamentos de grande porte do estado de São Paulo até 2027.

5.2. Missão

 Prestar serviços de transporte e movimentação de cargas e equipamentos, 
com qualidade, confiabilidade e segurança, garantindo a satisfação dos clientes.
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5.3. Crenças e Valores

 Aperfeiçoamento das relações com clientes, colaboradores e parceiros;
 Comportamento ético; 
 Compromisso e valoração dos recursos humanos;
 Profissionalismo;
 Qualidade e melhoria contínua;
 Respeito às pessoas; 
 Seriedade e honestidade com clientes, colaboradores e parceiros.

5.4. Espécie Societária

 Considerando o histórico da empresa, optou-se pela sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada, na qual as regras são estabelecidas com base no valor 
que cada sócio investe no capital da empresa. Desta forma, cada sócio terá partici-
pação definida de acordo com sua contribuição (SEBRAE, 2017).
 Segundo o SEBRAE (2017), apesar de este modelo de sociedade ser firmado 
a partir de cotas individuais no capital social, os membros deverão atuar de maneira 
integrada para garantir o bom funcionamento da empresa. Desta forma, as respon-
sabilidades internas da empresa serão autogerenciáveis, onde qualquer gasto ob-
tido após abertura passará a ser de responsabilidade da empresa e não do capital 
dos sócios. 

5.5. Organograma

5.5.1. Executivos-chaves

 A Guindaspeso será constituída por três gestores principais: Administrativo, Co-
mercial e Operacional, sendo os dois últimos proprietários da empresa. Cada gestor 
será responsável por gerir mais de uma área-chave: Recursos Humanos, Qualidade, 
Financeira, Vendas e Marketing, Compras e Operações. Para isto, a fim de garantir o 
alinhamento e integração entre as áreas, cada gestor possui um assistente geral. 
 O Recursos Humanos deverá desenvolver, acompanhar e garantir que as estra-
tégias do negócio sejam refletidas ao capital humano. Este profissional possui gran-
de relevância, sendo peça fundamental para a concretização das metas da empresa. 
Estes processos envolvem centralização de toda a seleção, treinamento e políticas 
internas (MUNIZ e col., 2017).
 A área de Qualidade é responsável por auditar e acompanhar os processos, 
com objetivo de garantir os padrões de qualidade dos serviços prestados e atender 
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aos requisitos legais. Neste último, cabe inserir o monitoramento e controle das licen-
ças para tráfego, além da atualização constante quanto às leis de tráfego. 
 O Financeiro se responsabilizará basicamente pelas contas a pagar e a rece-
ber. Além disso, deve encaminhar periodicamente relatórios com as movimentações 
financeiras e prévias de faturamento ao Conselho Familiar.
 A área de Marketing e Vendas terá a responsabilidade de administrar o cálculo 
de metas de vendas, a gestão e acompanhamento do resultado, e de gerar estraté-
gias para demais áreas-chaves, com o objetivo de garantir o faturamento do negó-
cio. Deve possuir boa desenvoltura para manter um excelente relacionamento com 
o cliente, sendo responsável por acompanhar as tendências e comportamentos do 
público-alvo. É peça-chave na consolidação da marca Guindaspeso.
 A área de Compras será responsável por todos os processos de aquisição, 
buscando otimizar os recursos da empresa, desenvolvendo estratégias e homolo-
gando novos fornecedores. Este profissional é de extrema importância para o empre-
endimento pois ele garantirá o abastecimento da empresa com produtos e serviços 
de alta qualidade com menor preço, o que refletirá na composição do preço do 
serviço ofertado.
  A área de Operações é responsável por dar suporte logístico aos clientes e 
colaboradores, deve planejar ações, organizar rotinas de trabalho e distribuir tarefas. 
Com  Recursos Humanos, deve conhecer e treinar seus colaboradores aperfeiço-
ando-os na busca de serviços de maior qualidade. Além disso, será responsável 
pela manutenção preventiva, por serviços de apoio na oficina e, principalmente, por 
acompanhar todo e qualquer serviço contratado.
 Acima dos gestores, estará o Conselho Familiar, o qual será composto por toda 
família direta, de primeira geração, acima de 18 anos, dos sócios. Este conselho terá 
como principal atividade supervisionar as atividades da empresa e verificar se estas 
têm trazido benefícios para ambos os sócios e  as respectivas famílias. Para Nóbrega 
(2017), o conselho familiar tem como objetivo zelar para que o que foi construído pelo 
fundador do negócio familiar se perpetue.
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5.5.2. Organograma 

 Com base no descrito no item 5.5.1., a seguir está o organograma da Guindas-
peso: 

Figura 31 Organograma da Guindaspeso           

Fonte: Elaborada pela Autora.
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5.5.3. Profissionais de Apoio

 A Guindaspeso fará o uso de alguns serviços que não fazem parte de seu ne-
gócio. Para isto, contará com o apoio de alguns profissionais, os quais seguem:

 Contador: profissional responsável pela folha de pagamento, cálculos resci-
sórios e cálculos de impostos;

 Advogado: profissional responsável por prestar consultoria e suporte em 
questões jurídicas e trabalhistas;

 Corretor de seguros: responsável por assegurar as cargas e operações da 
empresa, além de calcular os valores de seguro que farão parte do orça-
mento do cliente.

 Os profissionais de apoio serão remunerados pontualmente, ou seja, por servi-
ço prestado.

5.6. Remunerações

 A fim de reter profissionais talentosos, agregando qualidade aos serviços pres-
tados e fortalecendo a marca Guindaspeso, a empresa oferecerá os seguintes bene-
fícios:

 Assistência médica;
 Vale-transporte;
 Vale-refeição.

 Estes benefícios são destinados aos seus colaboradores:
 Gerentes (3); 
 Assistentes Geral (3);
 Motoristas Carreta (1);
 Motorista Caminhão (1);
 Motorista Guindaste (1);
 Ajudantes (3).

 Desta maneira, é possível prever os custos em relação aos encargos e salários, 
os quais estão demonstrados na Tabela 6 junto ao pró-labore e encargos dos pro-
prietários:
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Tabela 6 Remuneração por Cargo da Guindaspeso           

Fonte: Elaborada pela Autora.
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6. INFORMES FINANCEIROS

6.1. Regime Financeiro

 A Guindaspeso será constituída como natureza jurídica de sociedade empresa-
rial limitada (Ltda.) e estará enquadrada como empresa de pequeno porte (EPP) que 
adotará o regime tributário do Simples Nacional devido à Classificação Nacional de 
Atividade Econômica (CNAE) 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto pro-
dutos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, prevendo 
faturamento anual inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), 
conforme Lei Complementar nº 123 de 14/01/2006.
 Segundo a Receita Federal (2017), o Simples Nacional é um regime comparti-
lhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos que envolve a participação 
de todos os entes federados e abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, 
Cofins, IPI, ICMS, ISS e a CPP.
 Os impostos serão apurados e recolhidos mensalmente em guia única, dentro 
do ano-calendário. Os impostos serão calculados sob o faturamento e aplicados de 
acordo com tabela do Simples Nacional, conforme segue:

Tabela 7 Partilha do Simples Nacional - Serviços e Locação de Bens Móveis   

        

Fonte: Portaltributário (2017).
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6.2. Encargos Trabalhistas

 Mensalmente a Guindaspeso vai apurar e recolher os seguintes impostos refe-
rente aos encargos trabalhistas:

Figura 33 Encargos Trabalhistas da Guindaspeso           

Fonte: Elaborada pela Autora.

6.3. Origem dos Recursos

 O valor de R$ 1.012.900,00 será aportado pelos sócios para integralização do 
Capital Social da Guindaspeso no referente à constituição da empresa, aquisição de 
insumos, marketing, recrutamento e seleção dos funcionários e reserva de capital de 
giro para cobrir as despesas fixas por seis meses.
 No montante acima, estão inclusos 20% do valor total referente à aquisição de 
equipamentos de operações, onde o complemento deste percentual, 80%, refere-se 
ao valor de R$ 2.688.000,00 que serão adquiridos através de um empréstimo bancá-
rio, uma linha de crédito ofertada pelo BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento) 
chamada FINAME e serão utilizados para compra de equipamentos de operação, 
conforme segue:

Tabela 8 Equipamentos de Operação a Serem Adquiridos 

          

Fonte: Elaborada pela Autora.
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 A Guindaspeso optou por depreciar seus equipamentos de operação e seus 
equipamentos de escritório apenas no último ano de uso, onde após este prazo tais 
equipamentos serão vendidos e os valores obtidos de suas vendas contabilizados.
 O Capital de Giro, o qual totaliza o valor de R$ 910.400,00, será destinado para 
cobrir as despesas referente ao aluguel, adequação do imóvel e caixa reserva.
 Todos os investimentos estão projetados para um período de seis meses.
 No quadro a seguir, é possível visualizar os investimentos iniciais e respectivos 
valores:

Tabela 9 Investimentos Iniciais           

Fonte: Elaborada pela Autora.

6.4. DRE

 A fim de projetar a evolução das receitas e despesas para os próximos cinco 
anos, a Guindaspeso estima um aumento de 2,70% ao ano para as despesas e um 
aumento de 10% ao ano nas receitas.
 As despesas são baseadas no Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo 
(IPCA), acumulado nos últimos 12 meses. Segundo Economia (2017), o IPCA tem 
como objetivo oferecer a variação dos preços no comércio para o público final. O 
IPCA é considerado o índice oficial da inflação no país.
 Já as receitas baseiam-se no aumento acumulado do combustível, conforme 
relatado pelo Jornal on line O Povo (2017).
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Tabela 10 DRE da Guindaspeso 

          

Fonte: Elaborada pela Autora.

6.5. Dados Econômicos Financeiros

Tabela 11 Dados Econômicos Financeiros 

Fonte: Elaborada pela Autora.
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6.6. Fluxo de Caixa

Tabela 12 Fluxo de Caixa 

          

Fonte: Elaborada pela Autora.

6.6.1. Evolução da Dívida

 A simulação do empréstimo bancário foi realizada através do BNDES (Ban-
co Nacional do Desenvolvimento) pelo Sistema FINAME BK Aquisição e Comer-
cialização. Para a simulação, considerou-se o valor total de financiamento de R$ 
2.688.000,00, no prazo de 120 meses, à taxa de 2,1% ao ano, com 24 meses de 
carência.
 Durante o período de carência, trimestralmente é gerada uma prestação refe-
rente apenas aos juros do período.
 Os anexos A e B deste trabalho permitem a visualização da simulação do em-
préstimo bancário conforme condições relatadas.

6.6.2. Análise da Viabilidade do Negócio

 Após análises das projeções de receitas e despesas, pode-se considerar o 
projeto viável, pois apresenta TIR de 26%, a qual é superior a TMA de 13%. 
 Além disso, o payback descontado é de 3,8 anos e o Valor Presente Líquido 
(VPL) de R$ 378.828.

Tabela 13 Resumo da viabilidade do Negócio

 

          

Fonte: Elaborada pela Autora.
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7. POTENCIAIS RISCOS

 Para a sustentabilidade e o sucesso da Guindaspeso foram levantados os prin-
cipais riscos que podem impactar o negócio. Desta forma, a planilha abaixo rela-
ciona o tipo de risco, grau e impacto, além de algumas medidas para eliminá-lo ou 
controlá-lo:

Tabela 14 Riscos do Negócio da Guindaspeso

 

          

Fonte: Elaborada pela Autora.

8. CRONOGRAMA 

 A seguir o cronograma físico detalha as principais atividades para a constitui-
ção da empresa até a inauguração:
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Figura 34 Cronograma de Concepção da Guindaspeso

 

          

Fonte: Elaborada pela Autora.
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Anexos

Anexo A Simulação de Empréstimo Bancário – Prestação 1 até 60  

Fonte: BNDES (2018).
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Anexo B Simulação de Empréstimo Bancário – Prestação 61 até 120  

Fonte: BNDES (2018).
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 Este documento apresenta o Plano de Gerenciamento do projeto Academia 
Move 4 Energy, que consiste na construção de uma academia sustentável e adapta-
da para deficientes físicos.  
 O custo do projeto foi estimado no valor de R$ 5.730.183,96 com o prazo de 
dois anos e dois meses para construção e inauguração. 
 O principal diferencial da Academia Move 4 Energy será a Certificação LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design), que comprovará o compromisso 
da academia com o meio ambiente.  
 A proposta da Academia Move 4 Energy é de ser um ambiente acolhedor e 
inclusivo, com profissionais qualificados que atuarão como facilitadores para as pes-
soas que buscam qualidade de vida, saúde e bem-estar. 
 Estará localizada na cidade de São Paulo/SP, na Rua Lins de Vasconcelos, nº 
2950, Vila Mariana, próximo ao Terminal do Metrô Vila Mariana. 

2. INTRODUÇÃO 

 A Academia Move 4 Energy foi planejada para ser um ambiente sustentável, 
agradável e adaptado para deficientes físicos, onde os clientes poderão realizar ati-
vidades físicas com segurança e apoio de profissionais de educação física, nutricio-
nistas e coaches qualificados.  
 Visando à sustentabilidade e preocupação com a utilização de recursos natu-
rais, a academia utilizará energia solar, reaproveitamento da água da chuva e outras 
medidas de reciclagem. 
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2.1 Localização 

 A academia estará localizada na Rua Lins de Vasconcelos, nº 2.950, Vila Maria-
na, São Paulo/SP, com uma área total de 840m² e terá capacidade para atender até 
1.100 alunos por mês, considerando as áreas de musculação e salas de aulas.  
 As Figuras 1 e 2 mostram a localização e fachada do terreno. 

Figura 1 Localização da Academia Move 4 Energy    

         

Fonte: Google Maps.

Figura 2 Fachada do Terreno da Academia     

         

Fonte: Google Maps.



vol. 17 | nº 14 | p. 459-556 | 2019

 465Academia Move 4 Energy

2.2 Plano de Gerenciamento das Configurações (Configuration Management Plan) 

2.2.1 Layout 

Figura 3 Layout da Academia Move 4 Energy    

         

Fonte: Autoria Própria.
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2.2.2 Matriz de Configurações

Tabela 1 Matriz de Configurações     
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Fonte: Autoria Própria..
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Figura 4 Equipamento Academia - Bicicleta que Gera Energia      

Fonte: Site The Green MicroGym.

2.2.3 Descrição das Áreas e Ambientes

Tabela 2 Descrição das Áreas       
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Fonte: Autoria Própria.

Tabela 3 Resumo Áreas e Ambientes        
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Fonte: Autoria Própria.
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Tabela 4 Grade de Aulas da Academia     

Fonte: Autoria Própria.

    

3. ANÁLISE ESTRATÉGICA  

 No ano de 2015, o Brasil sofreu com a diminuição da economia em diversos 
setores, fazendo com que muitas empresas fechassem ou diminuíssem seus investi-
mentos/recursos. Porém, o setor fitness cresceu em torno de 8% e isto ocorre porque 
as pessoas, além de se preocuparem com a aparência, estão dispostas a ter uma 
vida mais saudável, aumentando a prática de exercícios físicos.  
 A Academia Move 4 Energy atuará no ramo de prestação de serviços no setor 
esportivo de academias, oferecendo através de atividade física, para o público jovem 
e da terceira idade, a prevenção de doenças coronárias, hipertensão, obesidade, 
diabetes, estresse e sedentarismo, as quais são responsáveis pela queda da quali-
dade de vida da população. 

3.1 Missão, Visão e Valores 

 Missão 
 Prestar serviços de qualidade e responsabilidade social, preservando o meio 
ambiente por meio de sistemas de energia sustentável e reúso de água.  
 Visão 
 Ser referência nacional no ramo de academias sustentáveis e adaptadas para 
deficientes físicos até 2022. 
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 Valores  
 Ética nas ações: respeitar as pessoas. 
 Sustentabilidade: evoluir para soluções que conservem o meio ambiente. 
 Inovação: utilizar os melhores equipamentos para preservação do meio am-
biente. 
 Hospitalidade: ser um local acolhedor e agradável para clientes e funcionários. 

3.2 Código de Ética e Conduta 

 A Academia Move 4 Energy optou por uma postura ecologicamente sustentável 
diferenciada no ramo que atua, tendo como compromisso o incentivo do conceito de 
responsabilidade socioambiental para seus clientes, por meio de soluções inovado-
ras e otimização no uso dos recursos naturais. Comprometendo-se com: 

• Responsabilidade: Cumprir a legislação, evitar o desperdício de água, mini-
mizar os impactos ao meio ambiente e contribuir para o funcionamento de 
toda academia; 

• Respeito: Contribuir para o relacionamento social que respeita as diferenças 
de qualquer gênero e não tolerar posturas discriminatórias; 

• Honestidade: Manter os aparelhos e ambientes de trabalho, garantindo e 
contribuindo para o bem-estar e qualidade de vida dos colaboradores e 
clientes; 

• Justiça: Compartilhar conhecimentos e experiências. 
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3.3 Análise SWOT 

Tabela 5 Análise SWOT      

Fonte: Autoria Própria.
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3.4 Forças de Porter

Figura 5 Forças de Porter       

Fonte: Autoria Própria.

3.5 Plano de Marketing

Tabela 6 Plano de Marketing       

Fonte: Autoria Própria.
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Figura 6 Modelo de Divulgação - Panfletos        

Fonte: Autoria Própria.



vol. 17 | nº 14 | p. 459-556 | 2019

 477Academia Move 4 Energy

4. PLANO DE GERENCIAMENTO DA SUSTENTABILIDADE 
(Sustainability Management Plan) 

4.1 Certificação LEED 

 O LEED - Leadership in Energy and Environmental Design é um sistema de cer-
tificação e orientação ambiental de edificações. Tem reconhecimento internacional e 
é o sistema mais utilizado em todo o mundo. 
 Empregado em mais de 160 países, a certificação LEED buscar incentivar a 
transformação dos projetos, obras e edificações. 
 A certificação pode ser aplicada a qualquer momento no empreendimento, 
sendo analisados por sete dimensões: 

• Sustainable Site (Espaço Sustentável); 

• Water Efficiency (Eficiência do uso da água); 

• Energy & Atmosphere (Energia e Atmosfera);  

• Materials & Resources (Materiais e Recursos); 

• Indoor Environmental Quality (Qualidade ambiental interna); 

• Innovation and processes (Inovação e Processos); 

• Regional Priority Credits (Créditos de Prioridade Regional). 

 Essas dimensões possuem pré-requisitos, práticas obrigatórias e recomenda-
ções que, à medida que atendidas, garantem pontos à edificação. 

4.2 Checklists para a certificação LEED 

 A certificação é baseada na avaliação do desempenho da obra nas sete di-
mensões, por meio de checklists para cada dimensão para garantir o desempenho 
ambiental. 
 A Academia Move 4 Energy obteve 86 pontos na avaliação estimada dos crité-
rios para a certificação. 
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Tabela 7 Critérios Avaliados na Certificação LEED         

Fonte: Autoria Própria.

4.3 Preservação do Local 

 Devido aos impactos causados ao meio ambiente, a preservação do local 
aborda estratégias que minimizam esses impactos no ecossistema durante a im-
plantação de toda a obra, reduzindo o uso de carros e das ilhas de calor. 

Tabela 8 Ações para Espaço Sustentável          

Fonte: Autoria Própria.
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4.4 Água 

 A Academia Move 4 Energy utilizará um sistema de captação de água da chuva 
onde toda água tratada será armazenada em cisterna enterrada de alvenaria, esse 
modelo de reservatório pode ser construído antes da obra e ficar no subsolo otimi-
zando espaço.  
 A chuva passa pelo processo do aparelho de tratamento que separa o material 
grosso, como sujeiras, regula o índice de acidez através da pedra de calcário, adi-
ciona cloro automaticamente e, por fim, filtra partículas de até 100 micras. 
 Esse sistema requer manutenção para prevenir fissuras e uma eficiente imper-
meabilização, a fim de evitar vazamentos e infiltrações que possam comprometer o 
solo e a qualidade da água. 

Figura 7 Cisterna de Alvenaria         

 

Fonte: Site Associação de 

Tecnologia Verde Brasil.

Tabela 9 Ações para Eficiência do Uso da Água          

 

Fonte: Autoria Própria.
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 Esse projeto estima um consumo de 20 mil litros de água por dia e economia 
de até 50% da conta de água, qualidade da água certificada, equipamento ecossus-
tentável  e retorno da aquisição do “sistema” em até dez meses.

Gráfico 1 Retorno do Investimento Sustentável - Água           

 

Fonte: Autoria Própria.

4.5  Energia 

 A Academia Move 4 Energy utilizará um sistema que capta energia por meio de 
painéis fotovoltaicos solares. Existem diversas informações para  considerar ao es-
colher o painel, uma delas é sua eficiência. Um painel com 15.5% de eficiência gera 
15% a mais de energia por ano que um de 13.5% por metro quadrado. 
 Para manter seu funcionamento, a Move 4 Energy consumirá uma enorme 
quantidade de energia, por isso vai utilizar um sistema de captação de energia solar 
e sistema térmico para o aquecimento da água que armazena o calor, reduzindo em 
2/3 a demanda tradicional.  
 Gerando uma redução de 99% dos custos no consumo de energia e redução 
no consumo de água, qualquer alteração pode afetar direta ou indiretamente: 

• A saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

• As atividades sociais e econômicas; 

• As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

•  A qualidade dos recursos ambientais. 
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Figura 8 Painel Solar Fotovoltaico            

 

Fonte: Site Ribeiro Representações.

Figura 9 llustração de Captação de Energia Solar             

 

Fonte: Site Aneel.

Tabela 10 Ações para Energia e Atmosfera 

Fonte: Autoria Própria.
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 A área ocupada pelo sistema será de 256 m², e, para atender à demanda de 
eletricidade, o sistema precisa ter uma potência de 42,21 kwp, instalação de 128 
placas de 330 watts. A média do investimento inicial deste tamanho de sistema é de 
R$ 178.502,29 reais.  
 A Move 4 Energy busca atingir o quesito de otimização da iluminação da aca-
demia, e além do painel como fonte de energia, vão ser utilizadas lâmpadas de LED, 
que chegam a economizar 85% em relação às convencionais. 

Gráfico 2 Retorno do Investimento Sustentável           

 

Fonte: Autoria Própria.

 Levando em consideração que o valor de kWh está em R$ 0,865 para consu-
midores não residenciais, a estimativa de gastos em energia seria de R$ 26.988,00 
em um ano. O consumo total de energia de chuveiros nos vestiários para uma popu-
lação de 400 pessoas é de 6571 kWh, conforme demonstrado nas Tabelas 11 e 12 
abaixo.

Tabela 11 Estimativa de Gastos Com Energia em Banhos            

Fonte: Autoria Própria.
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Tabela 12 Estimativa de Consumo de Energia em Chuveiros de Vestiários             

Fonte: Autoria Própria.

4.6 Materiais Sustentáveis

Tabela 13 Ações para Materiais Sustentáveis              

Fonte: Autoria Própria.

4.7 Qualidade 

 A utilização de materiais de baixa emissão, como tintas à base de água, facha-
da de vidro para aproveitamento da energia solar e cabos halogenados, contribuirá 
para a qualidade ambiental interna da Academia Move 4 Energy. 

Tabela 14 Ações para Qualidade               

Fonte: Autoria Própria.

4.8  Inovação 

 Ser referência por oferecer uma infraestrutura inovadora e ecológica, que con-
tribuirá para o desenvolvimento do bem-estar e comportamento sustentável. 
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Tabela 15 Ação para Inovação                

Fonte: Autoria Própria.

4.9 Custos das Implementações Sustentáveis e Certificação LEED 

 Os custos da construção da academia para atender aos critérios estabelecidos 
para a certificação LEED totalizam o valor de R$ 215.863,29, que correspondem a 
3,74% do valor total do projeto, distribuídos da seguinte forma entre dimensões ana-
lisadas:  

Gráfico 3 Percentual de gastos por dimensões da LEED                 

Fonte: Autoria Própria.

Tabela 16 Custo por dimensões da LEED                 

Fonte: Autoria Própria.
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5. ANÁLISE DE VIABILIDADE 

5.1 Cenário A  

 O cenário A é a análise de viabilidade considerando a venda da academia. 

Tabela 17 Fluxo de Caixa Projetado – Cenário A            

     

Fonte: Autoria Própria.

Tabela 18 Análise de Viabilidade – Cenário A             

Fonte: Autoria Própria.
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Gráfico 4 Fluxo de Investimentos – Cenário A             

Fonte: Autoria Própria.

5.2 Cenário B 

 O cenário B não considera a venda da academia. A empresa responsável pela 
construção e implantação vai continuar com a operação. 

Tabela 19 Fontes de Receita              

Fonte: Autoria Própria.
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Tabela 20 Fluxo de Caixa Operacional – Cenário    

           

Fonte: Autoria Própria.
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Tabela 21 Fluxo de Caixa Projeto – Cenário B     

           

Fonte: Autoria Própria.
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Tabela 22 Análise de Viabilidade – Cenário B      

Fonte: Autoria Própria.

Gráfico 5 Fluxo de Investimentos - Cenário B       

Fonte: Autoria Própria.

6. PLANO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO (Scope Management Plan)
 
6.1 Termo de Abertura do Projeto (Project Charter) 

 Academia Move 4 Energy – 25/06/2018 
 Implantação da academia Move 4 Energy, localizada na Rua Lins de Vasconce-
los, nº 2.950, Vila Mariana, São Paulo/SP, com uma área total de 840m², capacidade 
para atender até 1.100 alunos por mês, com os seguintes serviços: 

1. Musculação: Espaço e aparelhos específicos para musculação;
2. Aulas: Aulas de zumba, cross funcional, abdominal, step, jump, hit, alonga-

mento e combat;
3. Coach: Assessoria nutricional, física e psicológica voltada à saúde e qualida-

de de vida, promovendo a sensação de acolhimento e direcionamento para 
prática correta da atividade física. 
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Principais Envolvidos 
 Lidiane Zapparoli (Gerente do Projeto), empresas terceirizadas: ConstruBrasil 
(construtora); Novo Conceito (escritório de arquitetura); Certifique (consultoria para 
certificação); Nova Era (empresa de marketing); Move (empresa de recursos huma-
nos); Souza Consultoria (consultoria de viabilidade urbana); Exata (contabilidade); 
Acessível (consultoria de acessibilidade); Orange (empresa de software); Descom-
plica (empresa de infraestrutura de TI); Work Training (empresa de treinamentos para 
funcionários). 

Justificativa 
 Criar um estabelecimento comercial para todos os públicos, adaptado para 
deficientes físicos e visuais, promovendo um ambiente sustentável e acolhedor, por 
meio de uma construção e edificação sustentável e diferenciada pelo uso consciente 
dos recursos naturais. 

Orçamento do Projeto: R$5.772.133,96 
Prazo: 25 meses 
Principais Marcos 

Tabela 23 Lista de Marcos        

Fonte: Autoria Própria.

Requisitos 
• A obra deverá ser executada entre 8h e 18h, de segunda à sexta-feira; 
• O prazo limite para término do projeto é em fevereiro de 2021; 
• O orçamento máximo aprovado para o projeto é de R$6.500.000,00. 
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Premissas 
• Documentação de liberação da obra (alvará); 
• Atraso por conta de chuvas;  
• Atraso na entrega dos equipamentos; 
•  Inflação. 

Riscos e dependências 
• Atrasos nas entregas e dependência de fornecedores; 
• Não liberação de alvará de construção pela prefeitura;  
• Greves de sindicatos locais; 
• Mudanças climáticas; 
• Flutuação de preços dos insumos. 

Assinaturas de aprovação 

Camila Guidi - Sponsor    Lidiane Zapparoli - Gerente do Projeto

6.2 Declaração do Escopo 

6.2.1 Objetivo do Projeto 

 Implantação da academia Move 4 Energy, localizada na Rua Lins de Vasconce-
los, nº 2.950, Vila Mariana, São Paulo/SP, com uma área total de 840m², capacidade 
para atender até 1.100 alunos por mês, com os seguintes serviços: 

1. Musculação: Espaço e aparelhos específicos para musculação; 
2. Aulas: Aulas de zumba, cross funcional, abdominal, step, jump, hit, alonga-

mento e combat; 
3. Coach: Assessoria nutricional, física e psicológica voltada a saúde e qualida-

de de vida, promovendo a sensação de acolhimento e direcionamento para 
prática correta da atividade física. 

Principais Envolvidos 
 Lidiane Zapparoli (Gerente do Projeto), empresas terceirizadas: ConstruBrasil 
(construtora); Novo Conceito (escritório de arquitetura); Certifique (consultoria para 
certificação); Nova Era (empresa de marketing); Move (empresa de recursos huma-
nos); Souza Consultoria (consultoria de viabilidade urbana); Exata (contabilidade); 
Acessível (consultoria de acessibilidade); Orange (empresa de software); Descom-
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plica (empresa de infraestrutura de TI); Work Training (empresa de treinamentos para 
funcionários). 

Justificativa 
 Criar um estabelecimento comercial para todos os públicos, adaptado para 
deficientes físicos e visuais, promovendo um ambiente sustentável e acolhedor, por 
meio de uma construção e edificação sustentável e diferenciada pelo uso consciente 
dos recursos naturais. 

Orçamento do Projeto: R$5.772.133,96 
Prazo: 25 meses 
Principais Marcos 

Tabela 23 Lista de Marcos        

Fonte: Autoria Própria.

Requisitos 
• A obra deverá ser executada entre 8h e 18h, de segunda à sexta-feira; 
• O prazo limite para término do projeto é em fevereiro de 2021; 
• O orçamento máximo aprovado para o projeto é de R$6.500.000,00. 

Premissas 
• Documentação de liberação da obra (alvará); 
• Atraso por conta de chuvas; 
•  Atraso na entrega dos equipamentos; 
• Inflação. 

Riscos e dependências 
• Atrasos nas entregas e dependência de fornecedores; 
• Não liberação de alvará de construção pela prefeitura;  
• Greves de sindicatos locais; 
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• Mudanças climáticas; 
• Flutuação de preços dos insumos. 

6.2.2 Principais Atividades 

• Elaboração de projetos arquitetônicos, elétricos e estrutural, seguindo nor-
mas para certificação de sustentabilidade; 

• Realização das etapas operacionais para construção da academia, incluindo 
compra de materiais e suprimentos, compra de equipamentos e máquinas, 
contratação de mão de obra e execução das plantas do projeto e limpeza; 

•  Emissão de um relatório e formalização da entrega definitiva do projeto ao 
final do período; 

• Descontos na mensalidade atrelados à geração de energia simétrica; 
• Programa de perseverança; 
• Carona Fit; 
• Espaço zen para convivência; 
• Coach motivador; 
• Referência em inovação e acolhimento; 
• Selo Sustentável – LEED do Green Building Council. 

6.2.3 Equipe do Projeto 

• Camila Guidi – Sponsor; 
• Lidiane Zapparoli – Gerente do Projeto; 
• Rodolfo Doretto – Analista de Contratos e Aquisições; 
• Heloisa Baumann – Analista Financeiro; 
•  Jhony Tavares – Analista Comercial. 

6.2.4 Principais Entregas 

• Plano de Gerenciamento do Projeto; 
• Certificação Leed; 
• Construção Civil; 
• Documentação Legal; 
• Treinamentos para Funcionários; 
• Plano de Marketing; 
• Teste Piloto (operação assistida). 
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6.3 Estrutura Analítica do Projeto - EAP (Work Breakdown Structure - WBS) 

Figura 10 Estrutura Analítica do Projeto         

Fonte: Autoria Própria.
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6.4 Dicionário da EAP 

Tabela 24 Dicionário da EAP     
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Fonte: Autoria Própria.

6.5 Gerenciamento da Academia Move 4 Energy 

 A metodologia usada para o gerenciamento da Academia Move 4 Energy en-
volve as áreas de conhecimento e suas principais saídas definidas no Guia PMBOK. 
Contemplando os seguintes planos: 

• Plano de Gerenciamento de Mudanças (Change Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento dos Intervenientes (Stakeholders Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento do Escopo (Scope Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento do Tempo (Time Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento do Custo (Cost Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento da Sustentabilidade (Sustainability Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento de Requisitos (Requirement Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento de Configuração (Configuration Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento de Reuniões (Meeting Management Plan);  
• Plano de Gerenciamento de Documentação (Document Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento de Conhecimento (Knowledge Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento das Comunicações (Communication Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento da Qualidade (Quality Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento de Riscos (Risk Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento das Aquisições (Aquisition Management Plan); 
• Plano de Gerenciamento dos Recursos (Resources Management Plan). 

 
6.6  Plano de Gerenciamento de Mudanças (Change Management Plan) 

 Qualquer mudança no escopo da Academia Move 4 Energy, deverá ser subme-
tida ao fluxo de controle de mudanças determinado, conforme figura a seguir: 
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Figura 10 Fluxograma de Controle de Mudanças      

Fonte: Autoria Própria.

 As mudanças devem ser solicitadas em um documento específico para mu-
danças no escopo, apresentado na tabela abaixo, descrevendo a mudança e sua 
justificativa. 
 O formulário deve ser encaminhado ao gerente do projeto para avaliação dos 
impactos no escopo, cronograma, riscos, custo e qualidade. O gerente tem de ser 
firme no controle das mudanças, pois gerenciar expectativas não é ceder a tudo, é 
proteger o interesse comum entre as partes para cumprir os prazos de entrega. 

Tabela 25 Formulário de Solicitação de Mudança       
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Fonte: Autoria Própria.

Tabela 26 Tabela de Registro de Solicitação de Mudança de Escopo (Change log)        

Fonte: Autoria Própria.

6.7 Plano de Gerenciamento de Requisitos (Requirement Management Plan) 

 Foram definidos os seguintes requisitos para este projeto:  
 Requisito 1 – A obra deverá ser executada entre 8h e 18h, de segunda à sexta-
-feira e respeitar as legislações de uso e ocupação do solo. 
 Requisito 2 – Orçamento: R$5.730.183,96. 
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 Requisito 3 – Prazo: 25 meses. 
 Requisito 4 – Área construída: 84m². 
 Requisito 5 – Potência instalada dos painéis solares deverá ser suficiente para 
suprir o consumo da academia. 
 Requisito 6 – Ter os itens para atender à certificação de obra sustentável. 
 Requisito 7 – Licenças de funcionamento: alvará de construção, ligações de-
finitivas (energia e água), habite-se da obra, Certidão negativa de débito do INSS, 
averbação da construção, escritura. 
 Requisito 8 – Aumento de 10% ao ano na receita, no custo dos produtos e nas 
despesas administrativas e comerciais. 

6.7.1 Estrutura Analítica dos Requisitos (Requirements Breakdown Structure) 

Figura 12 Estrutura Analítica dos Requisitos   

Fonte: Autoria Própria.

7. PLANO DE GERENCIAMENTO DE PRAZOS (Time Management 
Plan) 

7.1 Linha de Base do Cronograma (Schedule Baseline) 

 A linha de base do cronograma contempla as tarefas a serem executadas no 
projeto, as datas de início (07/01/2019) e de término (previsto para 24/02/2021). A 
tabela seguinte demonstra as atividades, duração, recursos e custos. 

Tabela 27 Linha de Base   
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Fonte: Autoria Própria.

7.2 Cronograma de Marcos do Projeto

Tabela 28 Cronograma de Marcos    

Fonte: Autoria Própria.
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7.3 Cronograma Sumarizado

Tabela 29 Cronograma Sumarizado     

Fonte: Autoria Própria.

7.4  Controle do Cronograma 
 
 O Gerente de Projetos será o responsável pela atualização do cronograma e 
deverá acompanhar os status do projeto, considerando os seguintes critérios: 

- 0%: Tarefa não iniciada. 
- 50%: Tarefa em andamento.
- 100%: Tarefa concluída. 

Tabela 30 Controle de Cronograma      
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Fonte: Autoria Própria.
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7.5 Monitoramento do Desempenho  

 Para apoiar o controle do cronograma, o Gerente de Projetos deverá monitorar 
o andamento das atividades, sempre repassando as informações do status do pro-
jeto para o Sponsor. 

Tabela 31 Relatório de Acompanhamento do Status do Projeto      

Fonte: Autoria Própria.
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7.6  Curva do Trabalho Acumulado 

 Esta curva representa a somatória de horas (referente às atividades realizadas) 
em cada mês do projeto: 

Gráfico 6 Curva do Trabalho Acumulado       

Fonte: Autoria Própria.

8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS 
(Cost Management Plan) 

8.1 Linha de Base dos Custos (Cost Baseline) 

 O custo total do projeto foi orçado em R$5 772 133,96, incluindo aquisições de 
materiais, equipamentos, empresas terceiras, gerenciamento e acompanhamento 
do projeto. 

Tabela 32 Linha de Base dos Custos        
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Fonte: Autoria Própria.
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8.2 Curva S dos Desembolsos Mensais 

Gráfico 7 Curva S       

Fonte: Autoria Própria.

Tabela 33 Desembolso Mensal e Acumulado        
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Fonte: Autoria Própria.

Gráfico 8 Desembolso Mensal     

   

Fonte: Autoria Própria.
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Gráfico 9 Pareto      

   

Fonte: Autoria Própria.

8.4 Reservas 

 Para o projeto da Academia Move 4 Energy foi aprovado pelo Sponsor um valor 
de R$530.000,00 para reservas. Sendo elas: 

- Reserva de contingência: planejada para atender aos riscos identificados no 
projeto. O valor aprovado foi de R$500.000,00. 

- Reserva gerencial: destinada a cobrir riscos desconhecidos. O valor foi de 
R$30.000,00. 

8.5 Estrutura Analítica dos Custos (Cost Breakdown Structure) 

Figura 13 Estrutura Analítica dos Custos      

   

Fonte: Autoria Própria.
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8.6 Orçamento Resumido

Tabela 34 Orçamento Resumido       

   

Fonte: Autoria Própria.

8.7 Distribuição de Custos

Gráfico 10 Distribuição do Custo Entre as Entregas do Projeto        

   

Fonte: Autoria Própria.
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8.8 Custos dos Recursos

Tabela 35 Custo dos Recursos         
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Fonte: Autoria Própria.

Gráfico 11 Custo dos Recursos         

   

Fonte: Autoria Própria.
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9. PLANO DE GERENCIAMENTO DA QUALIDADE 
(Quality Management Plan) 

9.1 Requisitos da Qualidade 

Tabela 36 Requisitos da Qualidade          

   

Fonte: Autoria Própria.
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9.2 QFD – Quality Function Deployment  

 Neste projeto foi utilizada a ferramenta QFD para entender às reais necessida-
des do cliente e do investidor.  
  
9.2.1 QFD Cliente 

Figura 11 QFD Cliente       

Fonte: Autoria Própria.
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9.2.2 QFD Investidor 

Figura 12 QFD Investidor       

Fonte: Autoria Própria.
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9.3 Normas

Tabela 37 Normas        
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Fonte: Autoria Própria.

9.4 Auditorias 

 O projeto será auditado e medido (acompanhamento da qualidade) por meio 
dos seguintes relatórios: 

Tabela 38 Plano de Auditoria da Qualidade     

Fonte: Autoria Própria.

Tabela 39 Checklist para Verificação da Qualidade      

Fonte: Autoria Própria.
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Tabela 40 Relatório Final de Auditoria da Qualidade    

Fonte: Autoria Própria.

10. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS 
(Resources Management Plan) 

10.1 Organograma do Projeto 

Figura 13 Organograma da Equipe do Projeto     

Fonte: Autoria Própria.
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10.2 Responsabildiades da Equipe do Projeto

Tabela 41 Responsabilidades da Equipe do Projeto      

Fonte: Autoria Própria.

10.3 Estrutura Analítica dos Recursos (Resourse Breakdown Structure)

Figura 14 EAP dos Recursos       

Fonte: Autoria Própria.

Gráfico 12 
Histograma de 

Mão de Obra        

Fonte: Autoria 

Própria.
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10.5 Matriz de Responsabilidades 

Tabela 42 Matriz de Responsabilidade       
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Fonte: Autoria Própria.

10.6 Matriz de Treinamento 

 O projeto contempla, na fase de Pré-entrega, um treinamento para os futuros 
funcionários da Academia Move 4 Energy, visando a um bom atendimento e acolhi-
mento dos clientes. 



530 Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2018

Tabela 43 Matriz de Treinamento da Equipe        

Fonte: Autoria Própria.

11. PLANO DE GERENCIAMENTO DE COMUNICAÇÕES 
(Communication Management Plan) 

11.1 Matriz de Comunicação

Tabela 44 Matriz de Treinamento da Equipe
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Fonte: Autoria Própria.

11.2 Plano de Gerenciamento das Reuniões (Meeting Management Plan) 

 As reuniões deverão ser planejadas conforme as seguintes boas práticas: 

• Pré-Reunião (planejamento): definir a pauta; escolher os participantes; pre-
parar a reunião apenas com as informações necessárias;

• Durante a Reunião (execução): esclarecer as funções de cada participante 
(quem faz a ata, quem conduz); registrar a principais decisões, definindo os 
responsáveis e prazos; se necessário, definir a data da próxima reunião; 

• Pós-Reunião (acompanhamento): encaminhar a ata para os participantes 
(o mais rápido possível); monitorar as ações e comunicar as correções ou 
progressos.  
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11.2.1 Plano de Reuniões 

Tabela 45 Plano de Reuniões 

Fonte: Autoria Própria.

11.3 Plano de Gerenciamento do Conhecimento (Knowledge Management Plan) 

11.3.1 Lições Aprendidas (Lessons Learned) 

 No início do projeto os recursos envolvidos receberão um acesso para um pro-
grama na nuvem (Sharepoint), onde estaraõ as lições aprendidas de projetos simila-
res, realizados anteriormente. 
 As novas lições aprendidas serão registradas através do seguinte modelo: 
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Tabela 46 Lições Aprendidas  

Fonte: Autoria Própria.

 Os registros serão arquivados no programa na nuvem, junto com os outros 
documentos do projeto. Qualquer recurso poderá acessar estes registros.  

11.3.2 Relatório de Desempenho 

 O desempenho (performance) no projeto será acompanhado por meio do se-
guinte relatório: 

Tabela 47 Relatório de Desempenho   

Fonte: Autoria Própria.
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11.4 Plano de Gerenciamento da Documentação (Documentatin Management Plan) 

 Os documentos do projeto serão arquivados em pastas no Sharepoint. Os mo-
delos de documentos estarão dentro das pastas de cada área de conhecimento. 
Eles serão classificados conforme a tabela abaixo: 

Tabela 48 Classificação dos Documentos    

Fonte: Autoria Própria.

 Quando o documento tiver alguma alteração de versão ou necessidade de 
aprovação, deverá seguir os seguintes modelos: 

Tabela 49 Modelo para Revisão de Documentos     

Fonte: Autoria Própria.

Tabela 50 Modelo de Aprovação de Documentos      

Fonte: Autoria Própria.
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12. PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RISCOS 
(Risk Management Plan) 

12.1 Identificação dos Riscos 

Tabela 51 Identificação dos Riscos       
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Fonte: Autoria Própria.

 Caso surja algum risco não identificado anteriormente, deverá ser feito o preen-
chimento do seguinte formulário:

Tabela 52 Formulário de Risco não Previsto        

Fonte: Autoria Própria.

12.2 Plano de Respostas aos Riscos

Tabela 53 Plano de Respostas aos Riscos         
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Fonte: Autoria Própria.

12.3 Estrutura Analítica dos Riscos (Risk Breakdown Structure)

Figura 15 Estrutura Analítica dos Riscos         

Fonte: Autoria Própria.
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12.4 Análise Qualitativa dos Riscos

Tabela 54 Análise Qualitativa dos Riscos          

Fonte: Autoria Própria.
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Tabela 55 Avaliação Qualitativa das Oportunidades           

Fonte: Autoria Própria.
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12.5 Análise Quantitativa dos Riscos

Tabela 56 Análise Quantitativa dos Riscos            

Fonte: Autoria Própria.
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Tabela 57 Análise Quantitativa das Oportunidades             

Fonte: Autoria Própria.



vol. 17 | nº 14 | p. 459-556 | 2019

 543Academia Move 4 Energy

13. PLANO DE GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES 
(Acquisition Management Plan) 

13.1 Matriz Make or Buy 

Tabela 58 Matriz Make or Buy              
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Fonte: Autoria Própria.
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13.2 Processo de Homologação e Contratação de Fornecedores

Tabela 59 Processo de Homologação e Contratação de Fornecedores    

Fonte: Autoria Própria.

           

13.3 Modelo de Avaliação dos Critérios para Análise de Fornecedor 

Tabela 60 Modelo de Avaliação dos Critérios para Análise de Fornecedor     

Fonte: Autoria Própria.
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14. PLANO DE GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 
(Stakeholders Management Plan) 

14.1 Partes Interessadas 

Tabela 61 Registro das Partes Interessadas      
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Fonte: Autoria Própria.
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14.2 Estratégias para Gerenciamento das Partes Interessadas

Tabela 62 Estratégia para Gerenciamento das Partes Interessadas       

Fonte: Autoria Própria.
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14.3 Matriz de Poder x Interesse

Tabela 63 Matriz de Poder x Interesse        

Fonte: Autoria Própria.

14.4 Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse

Tabela 64 Matriz de Influência x Impacto x Poder x Interesse         

Fonte: Autoria Própria.
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14.5 Engajamento das Partes Interessadas

Tabela 65 Engajamento das Partes Interessadas       

   

Fonte: Autoria Própria.
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14.6 Estrutura Analítica das Partes Interessadas 
(Stakeholders Breakdown Structure)

Figura 19 Estrutura Analítica das Partes Interessadas        

Fonte: Autoria Própria.
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Resumo

 Durante as duas semanas do programa internacional em Santa Cruz e 
Irvine, trabalhamos e exercitamos em inúmeros momentos a ideia inovadora 
de criarmos uma plataforma colaborativa de recrutamento e seleção, que tem 
por objetivo acelerar tais processos, auxiliando empresas a reduzir o tempo 
de preenchimento de vagas em aberto e ajudando também os profissionais a 
se re-colocarem com maior agilidade. Combinando a inovação apresentada 
aos conceitos de empreendedorismo também abordados durante programa, 
o trabalho vai decorrer sobre a criação e abertura de uma empresa e modelo 
de negócio que desenvolve e oferece tal serviço e plataforma ao mercado.  
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1. INTRODUÇÃO 

 Neste trabalho abordaremos os conceitos absorvidos durante as duas sema-
nas do programa internacional FGV, UCSC e UCI e dissertaremos sobre uma hipo-
tética aplicação de tais conceitos dentro do projeto proposto, para que possamos 
viabilizar de maneira estruturada a empresa e a ideia desde o momento de sua con-
cepção até a entrega prática para o mercado local e, em seguida, global.  

2. INOVAÇÃO APLICADA 
 
 Nesta seção falaremos dos conceitos da inovação aprendidos na Califórnia, 
foco exclusivo no que mais acreditamos ser importante pra aplicar no projeto MyFeee. 
 
2.1 Teoria 
 
2.1.1 Tipo de Pessoas 
 
 Para a vida saudável de uma startup, aprendemos que é necessário que entre 
os FOUNDERS tenhamos um cientista e um artista, e a comparação mais simples de 
fazer é com a trajetória da Apple, na qual o cientista era Steve Wozniak e o artista era 
Steve Jobs. 
 Esse complemento faz com que o artista possa criar, testar, ousar, sabendo que 
o cientista está lá para executar e ser instigado a dar seu máximo para os desafios do 
negócio. 
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 Existe um teste que a High5Test (HIGH5TEST, 2018) disponibiliza em seu site, 
que diz que: “Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua habili-
dade de escalar uma árvore, viverá toda a sua vida acreditando que é estúpido”, e lá 
você pode entender se você é um empreendedor do tipo INOVADOR, ou seja, aquele 
que usa canvas é autêntico, ou um empreendedor do tipo CRIATIVO, aquele que vai 
morrer se não fizer sua ideia acontecer, ou ainda o tipo SOCIAL, cuja tendência é 
querer apenas melhorar a sociedade. 
  
2.1.2 Pesquisa 
 
 Achar que sabemos o que as pessoas querem é uma atitude ousada, grandes 
empreendedores globais conseguiram isso, porém, aprendemos que não custa fa-
zer uma simples pesquisa, falar com possíveis clientes antes mesmo de colocar a 
mão na massa. 
 Não necessariamente precisamos seguir algum conceito aqui, como usar 
ferramentas de pesquisa, Google forms (GOOGLEFORMS, 2018), Survey Monkey 
(SURVEYMONKEY, 2018), entre outras, mas o que precisamos entender é que não 
devemos simplesmente sair desenvolvendo algo sem qualquer base. 
 Falar com colegas de trabalho, alunos que estudam com você, professores, 
entre outros para escutá-los. Anotar e entender, quanto mais melhor. Aprendemos 
que menos de 30 pesquisados não necessariamente vão oferecer um resultado, 
talvez um rumo, e a cada nova conversa/pesquisa entenderemos ainda mais onde a 
solução que pretendemos tem maior aderência. 
  
2.1.3 Errar Rápido 
 
 Aprendemos que o mais precioso que temos é nosso tempo, então colocar 
esforço em algo tem que valer a pena, por isso existe uma metodologia simples que 
nos ajuda a pensar se nossa ideia realmente é válida. 
 
 São cinco etapas: 

1. Empatia: Seu produto realmente é útil para as pessoas/empresas? 
2. Definição: Crie um ponto de vista para seu produto, o que ele resolverá? 
3. Idealizar: Junte pessoas pra fazer um brainstorm em cima da sua definição 

para criar ideias, 
4. Prototipar: Crie uma prova de conceito, algo como um modelo viável de 

produto, 
5. Testar: Compartilhe sua prova de conceito e anote os resultados. 
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2.1.4 Modelos Google 
 
 Três modelos adotados pelo Google, ao se tratar de inovação, nos chamaram 
atenção. 
 
2.1.4.1 Tempo Livre 
 
 O Google libera 20% do tempo pago de seus funcionários para trabalharem 
em qualquer projeto, isto é, qualquer projeto mesmo. Uma empresa com mais de 80 
mil funcionários criou essa metodologia para incentivar a inovação, e desse conceito 
já foi criado desde o gmail (GMAIL, 2018), Orkut (ORKUT, 2018), até produtos não 
muito aceitos no mercado, como o Google Glasses (GOOGLEGLASS, 2018), que 
na verdade foi apenas um produto que veio antes do seu tempo, e agora, depois de 
mais de cinco anos, volta ao mercado como o projeto Aura do google (AURA, 2018). 
  A metodologia por trás dos 20% de tempo é simples, todo funcionário pode 
fazer o que quiser desde que registre o que está fazendo, podendo ir da criação de 
uma xícara até um carro, em casa ou em um coworking, apenas deve ser registrado 
para fins de controle, e o mais interessante é que pelo menos o exposto a nós alunos, 
é que não existem críticas sobre o trabalho desse tempo livre, a menos que ele queira 
subir de nível e apresentar para diretoria. 
  
2.1.4.2 OKR 

 OKR (Objectives and Key Results) é uma metodologia de gestão muito utilizada 
por empresas no vale do Silício. De modo simplificado, pode se dizer que é uma 
fórmula para definir metas sendo como “Eu vou” (Objetivo) “medido por” (conjunto 
de resultados-chave). 
 O Google usa isso desde o começo da empresa até os dias atuais, porém o 
que nos chamou atenção é que eles usam muito o CHECKS para controlar os índices 
dos OKR’s, ou seja, se uma chave é atingida, alguém vai lá no quadro e risca como 
atividade alcançada, facilitando o acompanhamento dos resultados. 
 
2.1.4.4 Aceleradoras 
 
 Quando questionamos o Head do LaunchPad (LAUNCHPAD, 2018) do Goo-
gle sobre as startups aceleradas pelo Google ao redor do mundo, ele falou que 
praticamente metade delas não usa as ferramentas da companhia, pois não impor-
ta qual seja a ferramenta, importa qual é o valor que a startup quer entregar para o 
mundo. 
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 Obviamente percebemos que é uma estratégia excelente para entender como 
a concorrência trabalha também, mas o mais importante foi destacado ser qual o 
problema que a startup resolve. 
   
2.1.5 Será que Somos Inovadores? 
 
 Um site recomendado foi o Innovation-Point (INNOVATION-POINT, 2018), que 
questiona se realmente somos inovadores.  
  
2.2 Aplicação 
 
 Entendemos o porquê de algumas startups não darem certo, pois apesar de 
não existir uma regra simples de sucesso ou insucesso, existem padrões que ajudam 
a ter um caminho de sucesso, e percebendo os perfis dos alunos deste trabalho, 
concluímos que temos grande aderência a dar certo, pois Henrique tem o perfil de 
ser CRIATIVO, pois quer fazer a ideia acontecer e pensa em milhares de maneiras 
diferentes para que isso ocorra, Silvio tem o perfil INOVADOR, usa canvas para se 
organizar e só arrisca depois de analisar várias opções.  
 Caso os dois tivessem o mesmo perfil, teríamos que procurar uma terceira pes-
soa que fizesse o complemento, seja no perfil técnico ou no inovador.  
  
2.2.1 “Todo Mundo Tem Um Plano” 
 
 “Todo mundo tem um Plano, até que leve um soco na cara!” — Mike Tyson. 
 Antes de ir para o mercado e levar nossos primeiros socos, fizemos a tarefa de 
casa de pesquisar o que mais é importante, e usamos inicialmente nossas próprias 
empresas. 
 Na HiMaker Sistemas, na qual Henrique é CEO, foi questionado ao RH sobre 
suas dores na hora de uma nova contratação, e a pessoa citou o processo de bus-
ca de novos candidatos, uma busca extensa no LinkedIn (LINKEDIN, 2018), muitos 
emails e abertura de algumas páginas web para o candidato preencher dezenas de 
perguntas. 
  Silvio percebeu o mesmo cenário em sua empresa que tem um tamanho deze-
nas de vezes maior que a HiMaker e concluímos que os problemas de recrutamento 
são os mesmos nas pequenas e nas grandes empresas. 
  Questionamos colegas de maneira informal e a cada conversa percebemos 
que a criação de uma ferramenta que ajude de maneira colaborativa a busca e ho-
mologação real de que o candidato é quem ele diz ser, ou se realmente se certificou 
no que diz ser certificado, e até mesmo salvar uma entrevista de algum lugar, para 
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outros terem o benefício de economizar tempo em entrevistas representa algo que 
deixará os recrutadores com menos problemas. 
  
2.2.2 Aplicando Inovação ao MyFeee 
 
 Levantadas as funcionalidades de várias plataformas de recrutamento, perce-
bemos que uma grande dor não é remediada, a dor da validação. 
 Hoje, inúmeras plataformas usam o padrão de abrir vaga, controlar candidatos 
e algumas até fazem a entrevista online. Por isso a MyFeee vai iniciar pela que será 
seu maior ponto de valor, a validação de dados, algo como um selo de certificação 
para que o recrutador saiba que, se a MyFeee validou, o candidato realmente tem o 
perfil que diz ter.  
 Também colocaremos em parceria com a plataforma de Inteligência Artificial 
Elly (ellyweb.com.br) um robô treinado para fazer as validações e ajudar candidatos 
a certificarem os seus títulos. 
  
2.2.3 Road Map 
 
 Nosso roadmap incluirá a tecnologia de validação que mais cresceu em 2018, 
o BlockChain (BLOCKCHAIN, 2018), pois seremos um grande validador de vagas ao 
redor do mundo, seja conectado em Linkedin ou qualquer outra plataforma, até na 
nossa própria. 
 
 Por isso usaremos também para controle uma plataforma chamada Trello 
(TRELLO, 2018) que ajudará nas etapas rápidas que aprendemos no curso: 

1. Empatia: nosso produto nascerá 100% nuvem, mobile friendly e com frases 
impactantes para os recrutadores se conectarem facilmente com a causa, 
fazendo do outro lado os candidatos se cadastrarem para também terem 
seus cursos, entrevistas e experiências homologadas pelo MyFeee; 

2. Definição: MyFeee resolverá o problema de acreditação nas experiências 
alheias; 

3. Idealizar: como o projeto está em fase de construção, selecionaremos ami-
gos que trabalham em empresas grandes e alguns CEOS para fazer um 
brainstorm de ideias; 

4. Prototipar: o MVP será feito com plataformas gratuitas da internet no primeiro 
momento, com versão WEB e Mobile, apenas para os envolvidos entende-
rem do que se trata. Para isso teremos login para Recrutadores, candidatos, 
universidades, curadores e empresas de certificação; 
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5. Testar: queremos lançar para cinco grupos de pessoas e estudar o compor-
tamento antes de atingir um grupo mais específico. 

  
3. EMPREENDEDORISMO APLICADO 
 
 Ideias todo mundo tem, por isso devemos ser os melhores em aplicar, executar 
e entregar a nossa ideia, ou seja, ser o mais rápido, mais barato, mais assertivos no 
tempo, com mais conexões, mais garra, mais resiliência, enfim, não basta ter a ideia 
para que ela seja um sucesso. Por isso esse tópico é sobre o que aprendemos de 
empreendedorismo e como o aplicaremos ao projeto em questão. 
  
3.1 Teoria 
 
 Durante a primeira semana de palestras do programa, ainda na Universida-
de da Califórnia, campus Santa Cruz, testemunhamos a professora Nada Miljkovic 
apresentar tais conceitos e, segundo suas próprias palavras, um empreendedor é 
de certo ponto de vista um “artista” que precisa ter paixão por aprender com seus 
clientes, colaboradores e até mesmo com seus competidores.  
 Ainda no campo da teoria e definições, pode-se dizer que o empreendedoris-
mo é a busca por oportunidades que se encontram além de recursos que podemos, 
nesse caso os empreendedores, controlar no primeiro momento. Em outras pala-
vras, é a busca por uma oportunidade até então inexplorada, que envolve um certo 
risco e por consequência um grau relevante de incertezas que podem culminar em 
grandes ou pequenas perdas, mas ganhos na mesma proporção, porém com baixa 
possibilidade de sucesso no momento zero. 
  Em sintonia com o que foi exposto acima, o professor e mestre David Ochi 
expôs com propriedade as chances de um negócio dar certo em três escalas dife-
rentes, como demonstrado a seguir:  
 

 As chances de sucesso de se criar uma empresa que vale 5 milhões de 
dólares americanos chegam a cerca de 25%; 

 As chances de sucesso de se criar uma empresa que vale aproximadamente 
50 milhões de dólares caem drasticamente para 0,1%, isto é, uma empresa 
a cada mil chegam a valer essa quantia; 

 Por último, mas não menos importante, as chances de se criar uma empresa 
que vale um bilhão de dólares americanos, os famosos unicórnios, são de 
irrisórios 0,001%. Isto nos mostra que, por mais que existam casos famosos 
no mercado, tais como Facebook (FACEBOOK, 2018), WhatsApp (WHATSAPP, 
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2018), Youtube (YOUTUBE, 2018), Nubank (NUBANK, 2018), entre outros, as 
chances de empreender e criar uma empresa dessa magnitude são muito im-
prováveis.  

  Um outro aspecto do empreendedorismo apresentado pelo professor David 
Ochi é o desafio de se encontrar investidores que estejam interessados em sua em-
presa e/ou ideia, sem que você perca o controle acionário da empresa ou que man-
tenha ganhos relevantes após o aporte.  
  
3.2  Aplicação 
 
 Em face de todos os conhecimentos adquiridos e cases expostos pelos pro-
fessores e mestres mencionados acima, foi definida então uma abordagem para 
empreender, utilizando a ideia central desse trabalho de tal forma que possa poten-
cializar nossas chances de sucesso.  
  Um acontecimento deveras marcante para os autores deste trabalho durante 
o programa foi a fala do head de empreendedorismo do Google e co-fundador da 
NextSpace, Jeremy Neuner, no que tange ao que de fato importa quando se vai 
empreender. Segundo Jeremy, as ideias não valem muita coisa no campo do empre-
endedorismo e inovação, o que conta de fato e tem grande valor é a habilidade de 
transformar uma ideia em uma empresa, de trazer um plano do papel para a prática.  
  Cientes dos desafios a serem enfrentados, foi feita uma validação inicial das 
necessidades do mercado de recrutamento e seleção no Brasil e América Latina, 
isto foi feito através de entrevistas com alguns profissionais experientes do mercado, 
levando em consideração conceitos apresentados pelo professor Anthony Bajoras, 
já na segunda semana do programa, no campus de Irvine. Uma vez validada a ne-
cessidade de mercado, entendemos que a estratégia a ser posta em prática passa 
por começar pequeno, com custos de desenvolvimento bem controlados e então 
oferecer uma plataforma gratuita para o mercado e assim começar a angariar usuá-
rios, que validem a plataforma e passem a depender dela e enxergar valor agregado 
ao serviço oferecido. Assim como outros cases de sucesso fizeram, tal qual a rede 
social profissional denominada LinkedIn, algum tempo depois passaremos a cobrar 
das empresas para a utilização de recursos avançados e/ou quantidade de utili-
zação, além de cobrar dos próprios usuários um valor mensal recorrente para que 
tenham acesso a funcionalidades especiais.  
  Operando com baixo custo no início, através da contratação de desenvolvedo-
res localizados em países como Índia ou Filipinas, e com o modelo de cobrança de-
finido, o desafio da empresa passa a ser atrair o maior número possível de usuários 
dentro de um espaço de tempo aceitável. Isso tudo enquanto a plataforma se torna 
mais robusta e incorpora funcionalidades novas, apontadas por clientes e usuários 
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como importantes e relevantes. Entende-se que a performance da plataforma é fator 
sine qua non para os clientes, a infraestrutura responsável por hospedar a plataforma 
estará em nuvem escalável de acordo com a demanda, isto é, à medida que haja 
mais acesso, automaticamente mais servidores e banda de rede será alocado para 
a plataforma. Isto ajudará também a manter os custos controlados, pois nos exime 
da necessidade de investir em infraestrutura no início e mitiga o risco de possíveis 
gargalos que possam vir a afetar a experiência dos clientes e usuários.  
  Mais detalhes do plano de negócios podem ser acessados no capítulo se-
guinte, que trata especificamente sobre este assunto utilizando novamente conceitos 
apresentados durante o programa.  
      
4. MODELO DE NEGÓCIO APLICADO BUSINESS MODEL CANVAS 
 
 Mesmo tendo contato com o Business Model Canvas antes do programa in-
ternacional da FGV Strong, imaginávamos algo mais simplista que talvez tivesse al-
cance e poder de ação limitado, porém, após as aulas da professora Nada sobre o 
tema, ficou claro que não importa o tamanho da sua ideia, esta é uma das melhores 
ferramentas para analisar e compreender suas ideias, e utilizá-la no nosso dia a dia 
facilita a visualização de aonde queremos chegar. 
  
4.1 Teoria 
 
 Idealizado por Alexander Osterwalder, o Business Model Canvas é uma ferra-
menta de gerenciamento estratégico, que possibilita seus usuários esboçar e de-
senvolver novos negócios. O Business Model Canvas se apresenta como um mapa 
visual pré-formatado que contém nove sessões, com funções específicas em seu 
modelo de negócios. A princípio parece um simples diagrama, mas a facilidade de 
análise que ele oferece passa a ser realmente compreendida à medida que começa-
mos a visualizar exemplos e a utilizá-los.  
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O diagrama em si:  

Imagem Diagrama padrão do Business Model Canvas em versão Português. 
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 As nove sessões são: 

1. Proposta de valor: Quais os benefícios do produto ou serviço? 

2. Relações com clientes: Como se dará o relacionamento com os clientes? 
Como o negócio pretende evitar perder clientes para a concorrência? 

3. Canais: Quais os caminhos a empresa entrega e se comunica com seus 
clientes? 

4. Segmento de mercado: Qual o nicho do mercado o produto ou serviço irá 
atender? 

5. Fontes de renda: Como o cliente pagará pelos produtos ou serviços recebi-
dos/entregues pelo negócio? 

6. Parcerias-chave: Quais empresas podem ajudar seu negócio a entregar va-
lor a seus clientes da melhor maneira possível com o menor custo?  

7. Atividades-chave: Quais as atividades mais importantes que a empresa 
deve executar para que o negócio funcione da melhor maneira possível?  

8. Recursos-chave: Quais são os ativos fundamentais para fazer o negócio fun-
cionar? 

9. Estrutura de custos: Este bloco descreve os principais custos que têm peso 
no financeiro e são derivados da operacionalização do negócio. 
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4.2 Aplicação 
 
 Em um determinado momento do programa, nos foi solicitado o preenchimento 
e posterior apresentação do Business Model Canvas utilizando um exemplo hipoté-
tico de negócio. Nós, em conjunto com alguns outros colegas da turma, decidimos 
então exercitar o Canvas já utilizando o tema deste trabalho, pois a ideia original da 
plataforma já havia surgido. O diagrama que se apresenta abaixo é fruto da combina-
ção do exercício em questão com ajustes realizados no decorrer do desenvolvimento 
deste trabalho.  
 Como pode ser observado, a proposta de valor toca em ganho de eficiência 
e eficácia em processos seletivos e tem relação direta com o apelo mais comum 
das empresas, ganho de agilidade combinada com qualidade. Acreditamos que o 
valor conversa não somente com os clientes em potencial para o lado corporativo, 
mas também os usuários que podem vir a se tornarem assinantes premium da pla-
taforma, pois ao falarmos de acelerar o tempo de processos seletivos, entregamos 
a estes usuários uma redução no tempo em que eles estão hipoteticamente desem-
pregados.  

Fonte: Analistamodelosdenegocios (2018). 
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 Nosso modelo de negócio passa por intenso uso da Internet, mas não se limi-
ta a ele, em um determinado momento, serão necessários gerentes de conta para 
fomentar o relacionamento com clientes corporativos mais relevantes. Além disso 
parcerias serão essenciais para o sucesso da empresa e tanto o surgimento quanto 
a manutenção de parcerias fortes demandam relacionamento além da Internet.  
  Abordando apenas os aspectos mais importantes do diagrama, não podemos 
deixar de mencionar o fluxo de receitas. A empresa espera gerar lucro através da 
venda de dados dos usuários, subscrição para empresas permitindo a utilização do 
serviço que a plataforma provê, além do modelo de assinaturas premium para usu-
ários, permitindo que estes tenham acesso a funcionalidades que agreguem ainda 
mais valor a seus perfis.  
 
4.2.1 Canvas de Proposta de Valor 

Fonte: Strategyzer (2018). 

 Iniciamos o Canvas entre os dois sócios ainda em virtude do tempo, porém 
aprendemos que o ideal é chamar colaboradores para criar cada CARD (papel com 
detalhes da ideia), além de chamar outras pessoas-chave que possam colaborar. 
  Explicando o que foi pensado para cada etapa do Canvas de Proposta de valor, 
lembrando que, após concluir cada etapa, o organizador da discussão deve propor 
que todos façam votação nos itens de maior relevância.  
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1. Tarefas do Cliente: iniciamos colocando o que nossos usuários finais têm 
que fazer de tarefas diariamente; 

2. Dores: colocar-se na visão do cliente; 

3. Ganhos: colocar-se na visão do cliente; 

4. Produtos e Serviços: colocar-se na visão do cliente; 

5. Aliviam as Dores: colocar-se na visão do cliente; 

6. Criador de Ganhos: colocar-se na visão do cliente e criar cards, depois orde-
ná-los; 

7. Ordenar todos os demais para criar as frases únicas. 
 
 Isso tudo vai ajudar muito na definição do PITCH, pois o padrão de um PITCH é: 
 Nosso (produto e serviço) ajuda (tarefas do cliente) que querem (aliviar dor) 
para (ganhos) e (Criadores de ganhos).  
  Em suma, nosso PITCH é: 
 Nosso sistema, que qualifica perfis, ajuda quem precisa buscar candidatos e 
quer fazer menos entrevistas, mas ainda pretende ter confiança de que este retorno 
de dados será mais assertivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O maior aprendizado que tivemos com certeza foi: “Use bem seu esforço” ou 
“Coloque sua energia no lugar certo”, e para isso usamos dos artefatos aprendidos 
neste curso para achar logo nosso nicho, erra pouco e dar foco em prol de um obje-
tivo. 
  É possível concluir, após o conceito apresentado e também a vivência viabiliza-
da pelas instituições responsáveis pelo programa, que a teoria é essencial, que ter 
uma boa ideia pode até ter o seu valor, mas nada substitui a ação e a experiência 
de ter agido. Atitude é o que difere grandes empreendedores dos demais. Sair da 
inércia é o grande desafio de qualquer pessoa que gostaria de colocar uma ideia em 
prática. Entendemos que existem variáveis além de nossos controles, o capital inicial 
talvez seja o maior deles, contudo, não podemos negar que existem inúmeros casos 
de sucesso ao redor do mundo, nos mostrando que é possível.  
  Saímos empolgados do curso querendo lançar para ontem a ferramenta, mas o 
que ficou claro também é que um produto não depende apenas de ser uma boa ideia 
ou ter dinheiro para concebê la, mas priorizar o TIMING. Acreditamos que o momento 
adequado se apresentará quando o Brasil mostrar sinais claros de forte crescimento, 
restabelecendo o mercado de trabalho, ou seja, vamos criar a plataforma agora, mas 
faremos o lançamento ao ver sinais consistentes de criação de emprego e estabiliza-
ção da economia como um todo. 
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 A Arte de Gerenciar Serviços é uma leitura indis-

pensável para aqueles que desejam se atualizar e des-

cobriros pontos fundamentais e as diferenças entre a 

gestão de serviços e a de produtos. “Tudo em serviços

é mais discreto e intangível, como sua própria natureza.

A venda de serviços acontece através de network”, diz

o autor.

 Alexandre Freire apresenta como concretude visível 

os dois pilares de uma empresa de serviços: Pessoas

e Processos, exempli  cando-os com personagens e si-

tuações da vida real, baseados nas necessidades dos

clientes e sua satisfação.

 A Arte de Gerenciar Serviços é uma obra para 

aqueles que buscam solidi  car o aperfeiçoamento 

pro  ssional, o que, sem dúvida, re  ete diretamente no 

crescimento pessoal. A  nal, um pro  ssional só se dife-

rencia no mercado de trabalho se for uma pessoa em 

constante busca de seu aperfeiçoamento pessoal.

A Arte de
Gerenciar Serviços

Autor: Alexandre Freire

MBA Histórias de 
Sucesso

 Este livro é uma publicação comemorativa dos 20 

anos de convenio entre a STRONG e a FGV. A obra 

apresenta 23 casos de sucesso de alunos dos cursos 

de MBA das unidades da STRONG. 

Outras obras do Grupo STRONG EDUCACIONAL



Economia: simples
como deve ser

Autores: Robson Gonçalves
e Ana Paula Ramos

 Este livro busca mostrar aos não economistas como
as relações econômicas estão presentes em nosso 
cotidiano,e faz isto numa linguagem acessível, resgatan-
do a simplicidade que a economia perdeu.

 Trata-se de um exercício bem sucedido para pre-
encher a lacuna entre a teoria e prática econômica, for-
necendo os instrumentos que permitem a ligação entre
essas duas instâncias.

 Descubra uma economia prática e relevante que
auxilie na análise de seus interesses e nas decisões de
seu dia a dia.

 Lançada em 2006 e com periodicidade semestral, a
Revista Estudos e Negócios é um canal de comunicação
entre a escola e a comunidade. Nela os professores e os
alunos da STRONG ESAGS – Escola Superior de Admi-
nistração e Gestão publicam suas produções, artigos e 
notícias de interesse da comunidade acadêmica. A cada 
número, a revista ganha corpo, aumentando a qualidade e 
relevância dos trabalhos publicados: são entrevistas com 
gestores, cases e artigos cientí  cos de alunos e profes-
sores, e trabalhos de conclusão, que não apenas disse-
minam conhecimentos relevantes, mas também divulgam 
com orgulho as realizações do aluno. Assim, a revista Es-
tudo e Negócios espelha a essência da própria STRONG 
ESAGS: trabalho de qualidade conquistado pelo esforço 
conjunto de professores e alunos, estabelecendo mais um 
elo importante entre a escola e sociedade.

Conheça mais sobre a STRONG ESAGS – www.esags.edu.br

Revista Estudos
e Negócios

Um Retrospecto
Autor: Clovis de Faro

 Neste livro, o Prof. Ph.D Clovis de Faro busca des-
crever algumas passagens de sua trajetória na Funda-
ção Getulio Vargas. Como professor da Escola de Pós-
-Graduação em Economia, colaborou no processo de 
formação de inúmeros alunos. Além disso, participou 
da direção de algumas das unidades da instituição.



Slavery and the 
Economics of Labor 
in Brazilian Coffee 
Plantations, 1850-1888

Autor: Pedro Carvalho de Mello

 The book “The Economics of Slavery and Labor in 

Brazilian Coffee Plantations, 1850-1888” provides an 

empirical and analytical evaluation of the economic 

questions about the role of slavery in Brazil. Brazil was 

the last country in the Western World to abolish slavery 

in 1888. During almost 400 years of its history, the coun-

try used more than  ve million Africans as slaves in a 

varied range of activities, and plantations were the main 

employers of slave labor. Thus, the discussion about the 

institution of slavery in Brazil is one of the main topics of 

our economic history.

Gestão de Pessoas:
uma visão
multidisciplinar

Autores: Sueli Santos,
Thiago Plaza, Valdês Medea,
Vidal Machado e Willian
Ervedeira Maillaro.

 Pessoas e organização têm sido foco de inúmeros

estudos de pesquisas e teorias.

 Seus propósitos evidentes: sucesso, riqueza pessoal

e organizacional. A tarefa é árdua . Não há fórmulas

para tão nobres objetos.

 O conhecimento contínuo e alto do grau de deter-

minação são caminhos obrigatórios para o crescimento

dos indivíduos e das empresas. Ontem, hoje e sempre!

 Na busca deste aperfeiçoamento, os autores, ges-

tores em diferentes áreas de atuação, compartilham os

crescentes desa  os imposostos pela dinâmica da vida 

contemporânea.



 Visite o site www.strong.com.br na aba Strong Next 

para ter acesso gratuito a Seleção de Vídeos Empresariais, 

que apresenta diversos temas da atualidade e do mundo 

dos negócios.

 Alguns Vídeos Empresariais
 • Crescer ou desenvolver.

 • O que é valor para o cliente?

 • Diferenças entre fornecedor e parceiros.

 • Ter sucesso ou ser feliz?

 • Quando a pós-venda não funciona.

Fundamentos de 
Matemática para

Administração, Eco-
nomia e 

Ciências Contábeis: 
teoria e exercícios

Autor: Walter Paulette

 Este livro foi desenvolvido especialmente para es-
tudantes dos Cursos de Administração de Empresas, 
Economia e Ciências Contábeis. O conteúdo matemá-
tico é apresentado com linguagem acessível, e voltado 
para o desenvolvimento da capacidade lógica de pensar.

 A metodologia de ensino-aprendizagem de mate-
mática é apresentada via resolução de problemas. No
início de cada tópico é proposta uma situação-proble-
ma, geradora dos novos conceitos, procurando levar
os alunos a construir o seu próprio conhecimento por
meio de compreensão e da dedução dos conceitos
utilizados. Em seguida, são apresentados exemplos
resolvidos e um conjunto de exercícios de aplicação e
respostas.

 O texto foi elaborado de tal forma que se transfor-
ma num auxiliar de grande valia para os docentes de
matemática, pois propicia uma visão mais ampla de si-
tuação-problema aplicada nas áreas de administração.
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