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ApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentaçãoApresentação

A missão da Fundação Getulio Vargas é contribuir para o desenvolvimento
sócio-econômico do Brasil. Desde sua criação em 1944, a FGV atua em muitas
áreas das ciências sociais, com destaque para a Economia, a Administração, a
Documentação Histórica e o Direito. A FGV está presente no ensino, na pesquisa,
e na prestação de serviços técnicos para os setores público e privado.

No seu primeiro meio século de serviços prestados ao país, a FGV primou
pela alta qualidade, mas restringiu geograficamente sua atuação a poucos pontos
deste país continental, em particular ao Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A
moderna teoria do desenvolvimento econômico enfatiza a educação – da escola
básica aos cursos de pós-graduação – como viga mestre do progresso. A experiên-
cia dos tigres asiáticos, que adotaram como estratégia de crescimento o maciço
investimento em educação, constitui uma evidência empírica notável a ser toma-
da como exemplo pelo Brasil.

A divulgação em larga escala por todo o território nacional do conhecimen-
to técnico-científico desenvolvido no Rio de Janeiro e em São Paulo tornou-se uma
obrigação da FGV. A partir da década de 1990, por intermédio dos programas de
pós-graduação lato sensu – denominados pela sigla MBA –, a FGV ampliou sua
atuação no ensino de Economia e Administração, instalando-se em meia centena
de cidades do país.

Esta publicação, quarta de uma bela série iniciada em 2002, apresenta
uma seleção de trabalhos de conclusão de cursos elaborados por estudantes dos
programas ministrados por intermédio da cooperação FGV-STRONG. Eles refletem
a combinação de experiências profissionais individuais com a formação teórica
adquirida em sala de aula. Trata-se do coroamento de um grande esforço empre-
endido por seus autores que merece o aplauso de toda a comunidade FGV.

Renato Fragelli Cardoso

Diretor da EPGE/FGV
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SUMÁRIO EXECUTIVO

O objetivo de nosso projeto é a abertura de uma empresa voltada para a
criação de gatos de raça em conjunto com um Pet Shop especializado em serviços
para gatos de raça e seus proprietários.

O Gatil Friend Cats atuará no ramo de criação de gatos de linhagem pura,
das raças Persa, Ragdoll e Himalaio, visando atender a um público exigente no
Brasil e no exterior com padrões de excelência internacionais. A empresa, além da
criação e comercialização dos animais, prestará a seus clientes serviços de asses-
soria e manutenção dos animais através de profissionais experientes na área de
medicina veterinária. A empresa atuará também na comercialização de rações,
medicamentos, produtos para higiene, acessórios em geral, além de serviços de
banho e tosa, hospedagem e transporte dos animais de nossos clientes.

Os atuais concorrentes neste ramo de criação de animais de estimação
atuam de forma amadora, devido a dois fatores principais:

g Alto investimento inicial na aquisição de um plantel de qualidade e
padrão internacional;

g A maior parte das criações encontradas no mercado iniciaram-se como
hobby.

O Gatil Friend Cats diferencia-se dos seus concorrentes por aliar a criação de
animais de elevado padrão com um Pet Shop especializado em gatos de raça, onde
sua receita subsidia o investimento em um plantel de ótima linhagem e padrão.

A empresa estará sediada nas proximidades da cidade de São Paulo, dis-
tando, no máximo, 30 Km do centro da cidade em bairros como Serra da Cantareira,
Granja Viana ou, mesmo, em outros municípios da Grande São Paulo.

O mercado de criação e comercialização de gatos de raça no Brasil vem
crescendo a uma taxa de 40% nos últimos 8 anos, o que torna o negócio bastante
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atrativo. Nos grandes centros urbanos de países como Inglaterra e Estados Unidos,
o percentual de gatos como animais de estimação supera até mesmo o de cães,
devido ao estilo de vida contemporâneo que é bastante ativo, onde as pessoas
procuram um animal de estimação de perfil independente e ao mesmo tempo
companheiro.

Nosso público-alvo são os consumidores das classes A e B, onde 63% pos-
suem animais de estimação. Em função de seu poder aquisitivo e nível de esclare-
cimento, este público tem ciência da necessidade de uma posse responsável,
onde oferece produtos e serviços de alta qualidade aos seus animais.

É necessário um investimento inicial dos “Investidores ou Sócios” de
R$ 70 mil reais no primeiro ano, e com o resultado de saldo de caixa mensal
temos um retorno do investimento em aproximadamente 26 meses.

Comparado o investimento de R$ 70 mil reais no Gatil versus uma aplica-
ção financeira de 2% a.m. no período de cinco anos, o retorno investindo no Gatil
após esse período é 160% maior que a aplicação financeira.

O faturamento estimado da empresa é de aproximadamente R$ 600 mil
reais/ano e lucro médio estimado é de aproximadamente  R$ 130 mil reais/ano.
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RESUMO NA LÍNGUA VERNÁCULA

Breeder – Um dos padrões de gatos de raça que representa os animais
próprios para criação.

CBG – Clube Brasileiro do Gato, associação de criadores de gatos de raça
localizada na cidade de São Paulo, filiada a FIFE.

CFA – Cat Fancier’s Association, associação internacional de criadores de
gatos de raça.

FIFE – Federation Internationale Feline, associação internacional de criado-
res de gatos de raça.

Felineclub – Associação Brasileira do Felino, associação de criadores de
gatos de raça localizada na cidade de São Paulo, filiada a TICA.

Felis Silvestris, Felis Lyshica, Felis Ornata – Espécies de gatos selvagens.

Gatil – Criatório de gatos de raça filiado a uma associação de criadores.

GCCF – Governing Council of the Cat Fancy, internacional de criadores de
gatos de raça.

Himalaio – Raça de gatos caracterizada pelos olhos azuis e cor localizada
nas extremidades do corpo (patas, orelhas, calda e focinho).

Liteira – Caixa de areia sanitária própria para gatos.

Matriz – Fêmea utilizada na reprodução.

Miacídeos – Os mais antigos ancestrais dos gatos.

Padreador – Macho utilizado na reprodução.

Pedigree – Documento de registro de nascimento de animais de raça.
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Persa – Raça de gatos caracterizada pela pelagem longa e cara achatada.

Pet – Um dos padrões de gatos de raça que representa os animais somente
para companhia.

Plantel – Grupo de animais, machos e fêmeas, utilizados na criação de
animais de raça.

Ragdoll – Raça de gatos caracterizada pelo porte grande, olhos azuis e
pelagem semilonga.

Show – Um dos padrões de gatos de raça que representa os animais própri-
os para criação e para participação de exposições de gato de raça.

TICA – The International Cats Association, associação internacional de cri-
adores de gatos de raça.

Tropicats – Associação de criadores de gatos de raça localizada na cidade
de São Paulo, filiada á UFO.

UFO – United Feline Organization, associação internacional de criadores de
gatos de raça.

Vermífugo – Remédio contra vermes
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1. INTRODUÇÃO AO MUNDO DOS GATOS

1.1 As origens dos gatos

O gato surgiu há cinquenta milhões de anos, no início da era ternária onde
encontramos seus mais antigos ancestrais, os Miacídeos.

Figura 1 – Miacis

O gato doméstico atual pertence à mesma espécie que os gatos selvagens:

g Na Europa: Felis silvestris;

g Na África: Felis lyshica;

g Na Índia: Felis ornata.

Felis ornata é a espécie mais próxima do gato doméstico que conhecemos.
O gato entrou na casa do homem há cerca de três ou quatro mil anos a.C. para
expulsar os roedores que estragavam as colheitas.

Os primeiros locais de origem foram o antigo Egito, a Índia e a Pérsia. Através
da circulação dos comerciantes, o gato atingiu a Grécia, o Império Romano e,
posteriormente, a Europa Ocidental com a conquista da Gália.
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Hoje há, mais de quarenta e dois milhões de gatos vivendo na Europa e
participando da vida das pessoas.

A razão desta admiração exagerada tem, provavelmente, várias origens:

g Diretamente relacionada ao animal. Pelo seu físico, seus olhos e suas
atitudes, o gato simboliza a beleza e a sedução;

g É um reflexo de nossa época, pois, o gato personifica os fortes valores do
século XX: a independência, a personalidade e a naturalidade;

g Devido ao nosso modo de vida, o gato tem características naturais (tama-
nho pequeno, autonomia, limpeza...) que o torna um companheiro ideal,
principalmente, para as pessoas que trabalham e aquelas que moram em
apartamentos.

1.2 O gato, a arte e a história

Figura 2 – Deusa Bastet

No antigo Egito, o gato foi honrado e enaltecido.

Considerado como um animal santo, ele era mumificado e colocado em
sarcófagos durante os funerais de famílias ricas. Nessa mesma época, a gata
transformou-se na representação da “Deusa Bastet”, fêmea do “Deus Sol Rá”.

Mais tarde, os gregos e os romanos reconheceram o seu valor como caça-
dor de camundongos e este foi o início de sua expansão pelo mundo.
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Na Europa, o gato se desenvolveu com as conquistas romanas. Ele foi ad-
mirado pela sua beleza e dupla personalidade de selvagem independente e de
animal doce e afável, e apreciado ainda mais no século XI quando o rato negro
invadiu a Europa. O gato e o rato travaram uma batalha sem piedade.

No século XIII desenvolveram-se as superstições e o gato passou de criatura
adorada a infernal, associado a cultos pagãos e a feitiçaria. A igreja lhe virou as
costas e, durante mais de quatro séculos, o gato foi sacrificado, enforcado ou
torturado como herege.

Sem o gato para combatê-lo, o rato se desenvolveu e propagou a peste em
todas as cidades. Somente no século XVIII ouviu-se cantar os louvores da beleza
do gato.

Ele está novamente em perfeito acordo com o espírito dos tempos; os poe-
tas, pintores e escritores prestam homenagem à sua graça e à beleza de seus
corpos. “Balzac, Chateaubriand, Victor Hugo e, logicamente, Baudelaire” consa-
gram longas passagens ao gato e a seus gatos.

1.3 Gatos no Brasil

Assim como aconteceu nos demais países da América do Sul, o gato do-
méstico só chegou ao Brasil vindo na embarcação dos colonos. Isso não significa
que o país não tenha felinos nativos. “O Brasil tinha oito das dez espécies de
felinos selvagens encontrados na América do sul, porém esses não foram domes-
ticados pelos indígenas e, até hoje, mantêm-se selvagens”. Portanto, os primeiros
gatos domésticos chegaram com os portugueses.

Figura 3 – Gato Persa Bicolor Azul e Branco
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1.4 As necessidades do gato

Nutrição

Para crescer, ter uma pelagem brilhante, ficar ativo, saudável e se repro-
duzir, o gato tem necessidade diária de uma alimentação completa e equilibra-
da. Em outras palavras, ele deve receber um alimento que contenha todos os
nutrientes em quantidade suficiente para suprir as suas necessidades: dezenas
de gramas de proteínas ou menos de um miligrama de cobre, uma carência em
um ou outro destes nutrientes terá, em longo prazo, sérias conseqüências à
saúde do gato.

O gato é um verdadeiro carnívoro, ele está perfeitamente adaptado
para se alimentar de roedores e outras pequenas presas, assim como sempre
faz seu primo selvagem.

O gato assimila perfeitamente dietas ricas em proteínas animais (aves,
carne de boi, peixe...) assim como em gorduras (gorduras e óleos). Por outro
lado, ele não digere bem o amido (arroz, milho), a menos que esteja perfeita-
mente cozido ou presente em quantidade equilibrada no alimento.

Nutrientes como a taurina (aminoácido essencial para a visão), a
arginina (aminoácido), o ácido araquidônico (ácido graxo essencial), a vita-
mina A e a niacina (vitamina do complexo B) também devem estar presentes
na alimentação dos gatos.

Os alimentos para cães geralmente são mais pobres em proteínas e em
gorduras e mais ricos em amido para satisfazer as necessidades da espécie cani-
na. Além disso, eles são carentes de taurina e não possuem controle de pH. É
totalmente desaconselhável oferecer a um gato alimento destinado a cães.

Um gato pode comer seu alimento diário de uma só vez. Entretanto, ele
prefere ingerí-lo pouco a pouco, em várias vezes. Ele também pode permanecer
vários dias sem comer, se o alimento não lhe agradar. Um jejum prolongado
(vários dias) pode ter conseqüências graves para a saúde do animal. Portanto, é
importante assegurar que ele coma bem. Isto nem sempre é fácil, principalmente,
quando há mais de um gato na casa.

A alimentação

Para satisfazer as necessidades nutricionais de seu gato, você pode esco-
lher entre a alimentação caseira e os alimentos industrializados vendidos em lojas
especializadas.

g Alimentação caseira é uma refeição que você mesmo prepara a partir de
ingredientes como arroz, carnes, legumes, etc. Você pode controlar pesso-
almente a qualidade de sua composição. Seus inconvenientes são o custo,
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o trabalho necessário e, mais graves, os riscos de desequilíbrio nutricional,

caso seu alimento não contenha todos os nutrientes necessários, em

quantidade adequada;

g Alimentos industrializados têm a vantagem de ser mais econômicos e de

conter todos os nutrientes que o gato precisa. Eles são cuidadosamente pre-

parados, utilizando os melhores ingredientes e respeitando regras sanitárias,

similares às da alimentação humana. Estes alimentos são muito apreciados

pelos gatos. É recomendável que seja oferecida a quantidade diária reco-

mendada por cada fabricante.

As necessidades nutricionais dos gatos variam de acordo com determina-

das características como a sua faixa etária e condição física.

g Filhotes: o alimento seco deve ser introduzido a partir dos dois meses

(na fase de desmame) permanecendo até os doze meses com ração para

filhotes. Na fase de desenvolvimento, o filhote necessita de um produto

que possua pequenos pellets para facilitar a apreensão, que seja rico em

proteínas e pobre em amido, para favorecer a digestão, além de dar todos

os nutrientes indispensáveis para um crescimento harmonioso;

g Fêmea gestante e lactante: durante a fase de gestação e lactação, a

fêmea deve ingerir alimento para filhotes que não contenha acidificante,

fornecendo energia e todos os nutrientes para suprir suas necessidades.

Os acidificantes não devem ser utilizados durante a gestação e lactação

porque podem interferir no desenvolvimento ósseo dos filhotes;

g Gato adulto: a partir dos doze meses os gatos correm um risco maior de

apresentar cálculos de estruvita, que é constituído de fosfato de amônio e

magnésio. A acidificação da urina previne sua formação. Assim sendo, os

alimentos para gatos a partir de doze meses possuem acidificantes e fór-

mulas diferenciadas, com alimentos especiais relacionados à especificidade

e à condição física do animal;

g Gato idoso: nos gatos idosos (acima de dez anos) a maior ameaça é a

formação de cristais de oxalato. A manutenção da urina em pH neutro e

a adição de citrato de potássio auxiliam a prevenir o risco de formação

desses cristais;
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g Gato castrado: ao suprimir a secreção dos hormônios sexuais, a esteriliza-

ção modifica o comportamento do gato, assim como o funcionamento ge-

ral do organismo. O gato desenvolve tendência a comer mais e a aproveitar

melhor tudo o que come, necessitando de um alimento formulado com

níveis de gordura e energia perfeitamente estudados para evitar a obesida-

de e o risco de adquirir doenças que podem afetar o seu bem-estar.

A água

É importante que o gato tenha água fresca e potável à disposição, para

satisfazer sua sede.

Devido aos problemas de cálculos renais e formação de cristais, que são

comuns em diversas raças de gatos, é aconselhável a utilização de água filtrada

ou mineral, devendo ser renovada regularmente.

Limpeza

O gato é um animal limpo. A mãe ensina princípios de limpeza aos seus

filhotes já nos primeiros dias de vida.

A liteira (caixa de areia sanitária)

O gato tem o hábito de esconder seus excrementos e a mãe ensina ao

filhote como utilizar a liteira, e ele aprende a utilizá-la rapidamente. É recomen-

dável usar uma caixa de bordas altas, colocada em um local tranqüilo, longe de

sua cama e dos recipientes que contenham alimento ou água.

A liteira deverá ser limpa diariamente e a areia sanitária deverá ser substi-

tuída uma ou duas vezes por semana. Deve-se limpar a caixa de preferência com

água e vinagre ou limão para neutralizar os odores. Produtos à base de amoníaco

devem ser evitados, pois eles intensificam os odores da urina. Se existirem muitos

gatos, serão necessárias várias liteiras.

A toalete

O gato faz a sua toalete de forma meticulosa e regular, como aprendeu

com sua mãe.

Ele utiliza a língua, coberta de papilas, como um pente para eliminar a

poeira, os pêlos mortos as sujeiras diversas. A toalete é um momento de relaxa-

mento e pode também acalmar uma emoção forte. É também uma maneira de

impregnar seu corpo com os próprios odores. A toalete mútua permite estreitar o

vínculo entre dois gatos ou filhotes.
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Os cuidados

A pelagem

A pelagem de um gato em boas condições de saúde é lisa e brilhante. A
maioria dos gatos se limpa com assiduidade. Na maioria das vezes, uma deterio-
ração do estado da pelagem é um sinal de doença.

Recomenda-se, portanto, uma escovação regular, sobretudo em gatos
de pêlos longos. De fato, os pêlos têm a tendência de embaraçar para formar
nós e tufos, que poderão ser eliminados através da tosa. A ingestão excessiva
de pêlos contribui para a formação de bolas de pêlos no estômago, o que pode
provocar vômito.

Alguns gatos não se limpam tão bem. Eles adoram rolar na lama e tomam
pouco cuidado com sua pelagem. Para esses gatos, além da escovação regular, será
necessário planejar banhos, habituando-os progressivamente ao contato com água.

Figura 4 – A Escovação
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As orelhas

Você pode limpá-las com um algodão seco para mantê-las limpas. Evite
introduzir cotonetes ou objetos dentro do conduto auditivo, que podem empurrar
fragmentos para o fundo.

Figura 5 - Orelhas

Os olhos

As lágrimas que umedecem os olhos são normalmente drenadas por um canal
entre os olhos e o focinho: o canal lacrimal. Nas raças de face achatada (como o
persa), a drenagem é ruim e as lágrimas tendem a escoar sobre a parte saliente do
focinho, formando um escoamento marrom que pode ser limpado com um algodão
seco. Um escoamento excessivo de lágrimas, com o interior das pálpebras bem ver-
melho e uma dificuldade de manter os olhos abertos, indicam uma infecção ocular.

Figura 6 - Olhos

Os dentes

O tártaro tende a se acumular sobre os dentes do gato. Com o tempo provo-
ca a inflamação da gengiva, produz mau hálito e pode mesmo levar à perda dos
dentes. Você poderá limpá-los com escova e creme dental próprios para felinos.

Figura 7 - Dentes
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As garras

Quando se tornam muito longas, é necessário cortá-las e para isso existem
tesouras próprias.

Figura 8 - Garras

A saúde

Um gato saudável tem o pêlo liso e brilhante, uma pelagem macia e elás-
tica. Seus olhos são brilhantes e as narinas úmidas. Não há lacrimejamento e suas
orelhas são limpas. Sua temperatura fica em torno de 38,5 Cº.

Exame de saúde

Ao adquirir um gato é aconselhável consultar um veterinário para que se-
jam realizados exames de sangue a fim de diagnosticar doenças virais e, exame
de ultra-sonografia a fim de diagnosticar cistos nos rins. Principalmente antes de
colocar em contato com outros animais.

Vacinas

Várias doenças virais podem ser evitadas ou ter seus sinais clínicos muito
atenuados pela vacinação. Em geral, a primeira vacinação (vacina quádrupla) é
feita a partir da idade de oito semanas com um reforço na décima segunda e
décima sexta semana. É recomendado que a vacina contra a raiva seja feita com
a idade de dezesseis semanas. Recomenda-se após isso um reforço anual das
vacinas quádrupla e anti-rábica.

Vermífugos

É recomendada a vermifugação do filhote após a idade de oito semanas e
depois um reforço semestral ou anual, dependendo da quantidade de gatos e
histórico de doenças parasitárias.

As fêmeas gestantes devem ser vermifugadas um mês antes da cria.
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Sintomas comuns de doenças

Eis alguns sintomas freqüentemente encontrados no gato.

Tabela 1 – Sintomas Comuns de Doenças

Sintomas Causas Possíveis O que fazer? Sinais 

Complementares 

Urgente!!! 

Desânimo Monotonia Convidá-lo para 

brincar 

Vômitos, diarréia. 

Não Melhora. 

Consulte 

seu 

Veterinário 

Falta de 

Apetite 

Recusa do alimento 

oferecido 

Mudar a 

alimentação 

progressivamente 

Vômitos, diarréia. 

Não Melhora. 

Consulte 

seu 

Veterinário 

Vômitos Bolas de pêlo no 

estômago. Ingestão 

de alimentos 

estragados, plantas, 

etc 

Colocar o gato em 

dieta por 24 horas 

Sangue nos 

Vômitos, 

temperatura, 

animal abatido. 

Consulte 

seu 

Veterinário 

Diarréia Mudança brutal de 

alimentação, 

ingestão excessiva 

de leite, 

alimentação muito 

rica em amido 

Colocar o gato em 

dieta por 24 horas 

Diarréias freqüentes 

e líquidas. Animal 

abatido. 

Consulte 

seu 

Veterinário 

Queda de 

pêlos. 

Prurido 

Arranhões, limpeza 

excessiva, pulgas, 

sarna e alergia 

Escovar e limpar o 

pêlo 

Persistência do 

problema. 

Consulte 

seu 

Veterinário 

Abscesso Ferimentos ou 

mordidas entre 

gatos 

Limpar o local Abscesso, 

temperatura, 

animal abatido.  

Consulte 

seu 

Veterinário 

Consumo 

excessivo de 

água 

Cios fortes ou 

alimentos 

apimentados 

Colocar água 

fresca a disposição 

Sede persistente, 

perda de peso, 

urina freqüente. 

Consulte 

seu 

Veterinário 

Necessidade 

freqüente de 

urinar. 

Sangue na 

urina. 

Cistites (inflamação 

na bexiga ou vias 

urinárias), Cálculo. 

Consulte seu 

Veterinário 

Incapacidade de 

urinar. 

Consulte 

seu 

Veterinário 

Convulsões. 

Coma. 

Envenenamento, 

Acidentes. 

Consulte seu Veterinário 
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Algumas doenças importantes

Cálculos urinários:

A síndrome urológica felina nada mais é do que a cistite do gato. É

manifestada através da necessidade freqüente e urgente de urinar, acompa-

nhada de dor aguda. Às vezes há sangue na urina. Em casos mais graves a

uretra pode se obstruir. O gato então fica incapacitado de urinar, seus rins não

podem mais funcionar corretamente e sua saúde se deteriora rapidamente. A

causa mais freqüente  das cistites dos gatos é o cálculo de estruvita. Para a

diminuição do risco desses cálculos é recomendada a utilização de alimentos

acidificantes da urina.

Panleucopenia infecciosa:

Doença viral muito contagiosa que provoca diarréia, vômito, febre e

uma mortalidade muito alta. O tratamento não terá chance de sucesso se não

for estabelecido logo no começo do desenvolvimento da doença, a vacinação

é muito eficaz e controla a saúde do gato.

A coriza:

Provoca corrimento ao nível do nariz e olhos, espirros, febre e lesões

ulcerativas da boca. A vacinação permite minimizar os sinais clínicos e as

complicações.

A Raiva:

É uma doença viral que causa perturbações no sistema nervoso. Ela é

incurável, fatal e transmissível ao homem. A vacinação é um meio eficaz de

prevenir a doença.

A Leucemia felina:

Provoca tumores e doenças do sangue nos animais infectados. A infecção

ocorre pelo contato com animais portadores do vírus, que não obrigatoriamente

exprimem a doença. Existem exames de sangue que permitem determinar se o

gato é portador do vírus ou não.

A F.I.V. (Feline Immunodeficiency Virus):

Vírus similar ao HIV e, geralmente, a doença é causada pela mordida de

um animal infectado. Como na AIDS humana, o gato não morre de F.I.V., mas

das infecções resultantes de uma baixa imunológica. Esse vírus não é transmissível

ao homem. Existem exames de sangue que permitem determinar se o gato é

portador do vírus.
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A P.I.F. (Peritonite Infecciosa Felina):

Doença contagiosa transmitida por contato direto ou indireto. Os sinto-
mas só aparecem pouco tempo antes da morte e incluem febre, anemia,
letargia, depressão, perda de apetite e peso, pelagem eriçada e distensão do
abdômen.

A rinotraqueíte:

Vírus de vias aéreas superiores. Seus sintomas são perda de apetite,

febre, lacrimejamento, secreções oculares e nasais, respiração pela boca, tos-
se e salivação intensa. A vacinação é muito eficaz contra a doença.

A calicivirose:

Causada pelo calicivírus e é muito contagiosa, atacando as vias aéreas
superiores. Os sintomas incluem febres, pneumonia, úlceras ou bolhas dolorosas

na língua, na boca ou nos lábios.

A clamidiose:

Infecção nas membranas mucosas dos olhos e nariz e é altamente conta-
giosa. Os sintomas incluem conjuntivite, excesso de lacrimejamento, espirros,
salivação excessiva e tosse.

A toxoplasmose:

Pequeno parasita que traz poucas conseqüências para a saúde do gato,
mas pode ter conseqüências graves para a saúde humana. A infestação geral-
mente ocorre quando o gato se alimenta de carne crua contaminada. É reco-
mendado que a carne crua seja congelada por quarenta e oito horas, para a
eliminação do parasita, antes de descongelar e oferecer para o gato.

2 - INTRODUÇÃO À CRIAÇÃO DE GATOS DE RAÇA

O primeiro passo para quem deseja iniciar uma criação de gatos é a
escolha da raça a ser criada. Existem inúmeras raças que são classificadas
primeiramente entre animais de pêlo curto e os de pêlo longo.

Os gatos de pêlo curto são geralmente mais ativos, brincalhões e baru-
lhentos. Eles exigem menos cuidados com relação à pelagem que os gatos de
pêlo longo.

Os gatos de pêlo longo são geralmente mais bonachões, calmos e fa-
zem pouco barulho. Pela sua pelagem longa, eles necessitam de escovação
freqüente.
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Geralmente, os grandes criadores tentam se especializar em poucas raças para
que possam ter um plantel reduzido e controlado. Para uma criação é aconselhável
um padreador (macho) para cada quatro ou cinco matrizes (fêmeas) de cada raça.

O criador deve escolher raças que ele goste, que se identifique, afinal,
estará tratando de seres vivos que necessitarão de cuidados e afeto.

O segundo passo será a abertura do Gatil. O criador deverá escolher uma
associação para ingressar e registrar o nome de seu Gatil.

As associações de criadores de gato no Brasil são afiliadas a associações
mundiais. As principais associações mundiais são: “TICA” (The International Cats
Association), UFO (United Feline Organization), GCCF (Governing Council of the
Cat Fancy), CFA (Cat Fancier’s Association), e FIFE (Federation Internationale Feline).

Cada região do Brasil tem uma ou mais associações de criadores filiadas a
uma das associações mundiais. Em São Paulo, temos a Associação Brasileira do
Felino — Felineclub (filiado a TICA), o Clube Brasileiro do Gato — CBG (filiado a
FIFE) e a Tropicats (filiado a UFO).

Após a escolha da(s) raça(s) e do registro de seu Gatil, o criador deverá
escolher os gatos de seu plantel. Para isso o criador deverá requisitar junto à sua
associação as informações sobre os padrões da(s) raça(s) escolhida(s). Ele deve-
rá adquirir de outros Gatis do Brasil ou de outros países as matrizes de acordo
com os padrões da(s) raça(s) escolhida(s). Os padrões das raças têm informações
de como devem ser o corpo, a cabeça, os olhos, a dentição, as patas, a cauda e
a pelagem do gato.

De acordo com as características do gato ele poderá ser classificado em
uma das três categorias abaixo:

g PET — Aquele que não preenche todos os requisitos da raça em um nível
elevado e não é aconselhado utilizá-lo como reprodutor, somente como
gato de estimação;

g BREEDER — Aquele que apresenta leve divergência do padrão da raça
podendo ser utilizado como reprodutor;

g SHOW — Aquele que é exatamente o padrão da raça, e com grande
possibilidade de ser muito bem premiado em exposições. Certamente um
reprodutor de qualidade.

Essa classificação considera somente gatos de raça reconhecida e com
certificado de pedigree.

A terminologia acima não é oficial, mas é muito utilizada na prática pelos
criadores, principalmente, para qualificar seus animais para a venda e quantificar
seus respectivos preços.
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Conforme informações, o criador deverá escolher gatos de padrão Show ou
pelo menos Breeder para o seu plantel.

Outro detalhe importante na escolha dos gatos para o seu plantel é a
combinação de cores entre o padreador e as matrizes. De acordo com infor-
mações de tabelas genéticas, sabendo as cores do padreador e da matriz,
conseguimos saber as possíveis cores dos filhotes. Desta forma poderemos tra-
balhar os acasalamentos conseguindo programar as cores desejadas para os
filhotes.

Após a escolha do padreador e das matrizes, podemos iniciar a programação
dos acasalamentos para que tenhamos filhotes para venda durante todo o ano.

2.1 A reprodução

O aparecimento dos primeiros comportamentos sexuais do gato depende
da época do ano, da incidência da luz solar e da raça. A puberdade ocorre em
média aos seis meses nas raças de pêlo curto e após os dez meses nas raças de
pêlo longo. Alguns gatos não atingem a maturidade sexual antes dos dois anos
de idade.

Os cios:

Os cios das gatas podem durar de quatro a doze dias, variando conforme a
incidência de luz e de calor, por isso são mais freqüentes na primavera e no verão.
Durante esse período as gatas terão vários ciclos de cios que se sucedem a cada
quinze ou vinte dias enquanto elas não forem fecundadas. As gatas não têm
perdas sangüíneas como as cadelas, mas atraem os machos esfregando-se contra
os objetos, liberando um odor atrativo e, principalmente, emitindo miados carac-
terísticos. É comum, também ela ficar mais carinhosa com os donos e rolar pelo
chão. No auge do cio, adotará uma postura característica quando estiver em fren-
te ao seu dono ou a outro gato. Ela deitará com as patas da frente esticadas junto
ao chão, com a cabeça entre elas. Levantará os quadris e ficará na ponta das
patas traseiras. A cauda permanecerá dobrada para um dos lados, para que as
partes genitais fiquem expostas.

O acasalamento:

Antes do acasalamento é necessário verificar se a vacinação das fêmeas
está em dia, pois a imunização das mães garante a imunidade dos filhotes nas
primeiras semanas de vida.

O ato sexual é muito curto. O macho avança sobre a fêmea e a imobili-
za, mordendo o seu cangote, enquanto usa as patas dianteiras para prender
seus movimentos dianteiros. A gata reage, encostando o corpo no chão e
levantando as ancas.
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Alternando as patas de trás e balançando todo o corpo o macho arqueia
suas costas e penetra a fêmea. Poucos movimentos energéticos da pélvis prece-
dem a ejaculação.

Em seguida, o macho libera a fêmea e desaparece rapidamente enquanto
a fêmea solta um miado e tenta atacá-lo. Assim que ele se retira, a fêmea rola
pelo chão freneticamente. A ovulação das gatas é iniciada pelo acasalamento e
acontece entre vinte e três e trinta horas depois do coito.

A gestação:

A gestação das gatas dura entre sessenta a sessenta e cinco dias e, neste
período, a fêmea deve permanecer em um local tranqüilo evitando estresse e exercí-
cios exagerados.

Também é importante o cuidado com a alimentação, sendo recomendado dar-
lhe ração de filhotes  em quantidade maior da que estava acostumada ingerir.

Duas semanas antes do parto, o local para a fêmea deverá ser preparado
para que ela possa ir se acostumando com ele. Nos Gatis, as fêmeas devem ficar
fechadas em gaiolas, próprias para gatos, nos dias próximos ao parto para evitar
que ela tente esconder os filhotes assim que nascerem, podendo causar danos à
saúde dos mesmos ou até mesmo a morte.

O parto:

Quando estiver chegando o momento do parto a fêmea geralmente
fica mais preguiçosa e procura um lugar para se esconder. É neste momento
que o criador deverá ter em mãos um kit de parto composto por luvas esterili-
zadas, toalhas limpas, tesoura, fio dental e algodão. Geralmente, as fêmeas têm a
cria sozinha. Na maioria das vezes o parto transcorre sem problemas, mas se
o criador notar qualquer dificuldade anormal deve chamar o seu veterinário.
Junto aos filhotes saem o cordão umbilical e a placenta. A fêmea se encarre-
ga de romper as membranas amnióticas que envolvem o filhote e romper o
cordão umbilical. É muito comum que a fêmea coma a placenta, que é rica
em ferro e nutrientes.

Após o nascimento, a fêmea lamberá o filhote rigorosamente para estimu-
lar a sua circulação e sua respiração e também limpá-lo das secreções.

Se a fêmea não fizer nada, o criador deverá entrar em ação. Deverá
colocar a luva esterilizada, romper a membrana amniótica com os dedos, amar-
rar o fio dental à distância de um dedo da barriga do filhote e cortar o cordão
umbilical com a tesoura. Depois esfregue o filhote com uma toalha limpa para
ativar a sua circulação, respiração e limpe a área das narinas com um algodão
seco. Em seguida devolva o filhote para a fêmea para que ela se encarregue
do restante do trabalho.
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Os filhotes geralmente nascem com intervalo de cinco a vinte minutos, mas

é normal este intervalo durar horas. Os trabalhos de parto podem levar até vinte e

quatro horas entre o nascimento do primeiro filhote até o do último.

A amamentação:

Ao nascerem, os filhotes são totalmente indefesos e dependerão da fêmea

para tudo, desde estimular as suas funções orgânicas até manter a sua temperatura

estável.

Nas primeiras horas os filhotes se alimentarão de um leite materno rico em

nutrientes e anticorpos, chamado “colostro”. Geralmente, os filhotes que não se

alimentam do colostro não conseguem sobreviver.

Após isso o período de amamentação, geralmente, tem a duração de

cinqüenta dias. O desmame tem início a partir da quarta semana de vida,

quando os filhotes já estão se locomovendo e explorando as imediações do

ninho materno. Neste momento é aconselhável que o criador coloque à dispo-

sição dos filhotes porção de ração própria para filhotes umedecida com água

morna. Agindo assim eles começarão a se alimentar de ração e progressiva-

mente deixarão de mamar.

Caso a fêmea tenha muitos filhotes ou não tenha leite suficiente, o criador

deverá adquirir leite em pó próprio para filhotes de gato e dar-lhes mamadeira.

Geralmente serão necessárias seis refeições diárias com cerca de 2 ml em cada

refeição.

A separação:

Com cerca de dez a doze semanas os filhotes já estarão desmamados e

prontos para deixar a mãe; eles já terão aprendido com a fêmea a fazer as suas

necessidades na liteira, se alimentar e tomar água sozinhos.

O criador geralmente entrega o filhote ao novo proprietário após estarem

vermifugados, o que ocorre entre quatro e oito semanas, e com a primeira dose

da vacina quádrupla tomada, o que ocorre na oitava semana.

2.2 O pedigree

O pedigree é o registro de nascimento do filhote. Nele consta a data de

nascimento do filhote, a cor de sua pelagem, a cor de seus olhos, a sua raça, o seu

nome, o seu número de registro na associação a qual o Gatil é registrado bem

como a linhagem do filhote que pode ser de três a cinco gerações dependendo da

associação.

01 - Gatos de Raça.pmd 15/11/2006, 22:5134



35

Criação de Gatos de Raça

vol. 4 - nº 1 - p. 11-116 - 2006

Para a emissão do pedigree geralmente o criador deverá levar a fêmea
juntamente com o pedigree do padreador e da matriz, e os filhotes, a um especialis-
ta em genética da associação para que ele possa determinar a cor dos filhotes,
gerar o pedido de emissão de pedigree à associação e recolher a taxa de emissão
de pedigree, entre a oitava e vigésima semana.

Com os avanços da informática, algumas associações aceitam que o cria-
dor, ao invés de ter de levar a fêmea e os filhotes ao especialista em genética,
tirem fotos digitais dos filhotes e da fêmea e as envie  ao especialista em genética
por e-mail, juntamente com o pedigree do padreador e da matriz, e do compro-
vante bancário de transferência eletrônica da taxa de emissão do pedigree.

O especialista em genética, através de seu conhecimento e de uma tabela
de cores, poderá identificar a cor dos filhotes dentre as possíveis cores do cruza-
mento entre o padreador e a matriz. Desta forma ele poderá identificar se o
criador está tentando registrar um filhote que não faz parte da ninhada resultante
do acasalamento entre o padreador e a matriz.

Após este processo, as associações levam em média três meses para enviar
os pedigrees para o criador quando os mesmos serão entregues aos novos proprietá-
rios dos filhotes.

Figura 9 – Pedigree 5 Gerações FelineClub

2.3 A venda dos filhotes

O objetivo principal de uma criação de gatos de raça é a venda dos filhotes.
Os criadores determinam a faixa de valores de acordo com a classificação dos
animais entre PET, BREEDER e SHOW, onde os filhotes classificados como PET
(somente para companhia) têm valores menores e os classificados como SHOW
(para exposições e criação) têm valores maiores.
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Alguns criadores fazem convênios com os seus veterinários para que pos-
sam vender os filhotes PET castrados e também oferecer a castração caso o novo
proprietário de um animal BREEDER ou SHOW assim quiser.

O motivo da castração dos filhotes PET é a preservação das caracterís-
ticas da raça, um animal classificado como PET não preenche todos os requi-
sitos da raça em um nível elevado, portanto não deve ser utilizado como
reprodutor.

Esse motivo tem também uma característica mercadológica, pois um filho-

te vendido para reprodução tem um valor de venda maior.

O contrato de venda:

Os criadores geralmente utilizam um contrato particular de venda onde
constam as características do filhote vendido, o valor e forma de pagamento, a
garantia e sua norma.

A garantia geralmente tem o período de quinze dias para devolução do
valor pago ou troca do filhote, caso seja constatado por um laudo veterinário
algum problema com o filhote.

O novo proprietário perderá a garantia caso exponha o filhote a algum
outro animal durante esse período de quinze dias, ou for comprovado por um
laudo veterinário maus tratos a ele.

Geralmente o criador entrega ao novo proprietário uma cartilha de como
cuidar bem do filhote, seus hábitos alimentares, necessidades de vacinas, cuida-

dos com remédios e plantas.

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
O Gatil Friend Cats, trata-se de um empreendimento para criação de gatos

de raça, com objetivo de comercialização no mercado nacional e internacional,
além de serviços como banho e tosa, assistência veterinária, hospedagem, comer-
cialização de kits de rações para clientes das classes “A” e “B”.

Para comodidade de seus clientes, a empresa oferecerá serviços de transporte
“Leva e Traz”.

A empresa comercializará gatos de estimação das raças himalaia, persa,
ragdoll, de padrão internacional.

O faturamento estimado é de R$ 600 mil reais ao ano com a realização
de suas atividades, obtendo margem de 70% e lucro médio de R$ 130 mil
reais ao ano.
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3.1 Localização do empreendimento

A proposta do empreendimento é a locação de uma chácara ou residência
num raio de até 30 Km da cidade de São Paulo. As opções de bairros são: Serra da
Cantareira, Granja Viana e Mauá.

Figura 10 – Lay-Out da Empresa

3.2 Estrutura do empreendimento

g Quarto dos padreadores: quarto com janela e grades para iluminação
e ventilação. Cada padreador deverá ficar alojado em uma gaiola, própria
para gatos, de tamanho 2,0m 1,0m 1,2m. Devido ao instinto animal, o
criador não pode deixar dois padreadores soltos em um mesmo ambiente,
pois ocorrerão brigas que poderão causar danos à saúde dos animais;

g Quarto para maternidade: também com janela e grades para ilumi-
nação e ventilação;

Esse quarto deverá possuir seis gaiolas, próprias para gatos, de tamanho
1,2m 1,0m 0,8m onde serão alojadas as fêmeas que estarão nos últimos
dias de gestação. Elas permanecerão neste quarto com os filhotes até eles
desmamarem;

g Solarium: espaço gradeado para que os animais possam tomar sol;

g Quartos de matrizes: com janela e grades para iluminação e ventilação;

Devendo possuir seis gaiolas próprias para gatos, de tamanho 1,2m x 1,0m
x 0,8m, onde serão alojadas as fêmeas que estiverem com suspeita de
algum problema de saúde, para acompanhamento. As outras fêmeas po-
derão ficar soltas pelo quarto sem preocupação do criador;
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g Quartos para hospedagem: com janela e grade para iluminação e
ventilação;

Deverá possuir oito gaiolas, próprias para gatos, de tamanho 1,2m x 1,0m x
0,8m, onde serão alojados os animais que estiverem hospedados em nosso
Gatil. As gaiolas deverão ser totalmente independentes para que os ani-
mais não tenham contato uns com os outros, evitando a transmissão de
doenças;

g Quartos para serviços: com janela e grade para iluminação e ventilação.

Onde serão realizados os serviços de banho, tosa e grooming (preparação
para exposições). Teremos como equipamentos uma banheira própria para
banho em animais de pequeno porte, um secador industrial, um tosador
profissional, pentes, escovas, tesouras e materiais para higiene dos animais
(xampus, creme rinse, talcos, perfumes, anti-sépticos, etc);

g Quartos para clínica veterinária: com janela e grade para iluminação
e ventilação;

Onde serão realizados os atendimentos veterinários. Nele deverá ter uma
mesa de trabalhos veterinários, escrivaninha com três cadeiras, armário
para utensílios médicos e medicamentos;

g  Administração: sala onde serão atendidos os clientes e realizadas as
atividades administrativas do Gatil. Deverá possuir equipamentos de com-
putação e telefonia para suportar as operações do Gatil;

g “Show-room”: sala onde serão atendidos os clientes tanto para aquisi-
ção de animais quanto para os serviços de manutenção. A sala terá alguns
expositores com animais para venda, local para espera (TV à cabo), café e
música ambiente;

g Almoxarifado: local onde serão armazenados todos os insumos neces-
sários para as atividades do Gatil, bem como para venda dos produtos e kits
para os clientes.

4. MERCADO E CONSUMIDORES

4.1 Análise setorial

O mercado de animais de estimação e de produtos para animais domésti-
cos vem crescendo nos últimos anos no Brasil e no mundo. Conforme dados da
“ANFAL”, o Brasil já é o terceiro país do mundo em criação de gatos, chegando a
R$12,3 milhões, enquanto o número de cães é de 27 milhões, superado apenas
pela Rússia. Já o mercado de alimentação industrializada para animais no Brasil
cresceu 17% nos últimos cinco anos, conforme matéria do Jornal Valor Econômico
de 21 de junho de 2005.
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O país tem vinte e cinco milhões de cães e onze milhões de gatos e a
ANFAL-Pet coordena uma campanha de conscientização dos proprietários sobre
os cuidados com esses pequenos animais que precisam de uma alimentação ade-
quada. A região sudeste concentra o maior número de cães e gatos, 43%, segui-
do pelo nordeste e o sul.

Gráfico 1 – Distribuição de animais por região

Em países da europa e nos Estados Unidos, a população felina é maior que
a canina. Os lares brasileiros apontam para a mesma tendência. Conforme dados
do IBGE, nos últimos quatro anos, houve um aumento de 17,6% no número de
gatos no  Brasil, tendo uma relação de um gato para cada dezesseis habitantes. O
IBGE ainda confirma que 63% da população das classes “A” e “B” tem um ani-
mal de estimação e, o Ibope complementa a pesquisa informando que em cerca
de 16% existe pelo menos um gato (média de 1,5 por domicilio).

Gráfico 2 – Distribuição de animais por classes A e B
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 Outra evidência é o crescimento da indústria de alimentos, pois quem
compra não consome, mas exige que seu animal de estimação fique satisfeito
com o produto escolhido. Por outro lado, a evolução dos hábitos em favor dos
alimentos industriais está associada a fatores cada vez mais difundidos: alimenta-
ção sadia, equilibrada e com grande variedade disponível no mercado e, principal-
mente, praticidade. Esse mercado saiu de uma produção de duzentas e vinte e
duas mil toneladas em 1994 para mil e quinhentas toneladas em 2004, totalizando
R$1,4 bilhão. Destes, R$ 170 milhões foram os felinos.

Gráfico 3 – Produção de alimentos para animais de estimação

O grande crescimento da produção ocorreu em 1996, 59% relativo ao ano
anterior, devido à estabilidade econômica, segundo ano do plano real e a confir-
mação nas pesquisas da continuidade do plano econômico por Fernando Henrique
Cardoso. Nos anos seguintes manteve-se um ótimo crescimento até 1999. Já em
2000, praticamente manteve-se estável devido ao reflexo do aumento do dólar

em 1999 e o efeito “Tequila”, no méxico a partir de 2001.

 Esse mercado não está crescendo apenas na área de alimentos industrializa-
dos e de criação. Também é cada vez mais crescente o número de profissionais
especializados em saúde felina, hotéis, creches e serviços especializados em Pet Shops
para os cuidados freqüentes, como: banhos, tosas, hotel, creche e vacinação. Além
de acessórios, como: brinquedos, xampus, roupas e souvenir com formato de gatos.
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4.2 Segmentação do mercado

Animais de estimação

O mercado de animais de estimação é segmentado de acordo com as
necessidades do consumidor, ou seja, “quero um animal de estimação que eu
tenha afinidade e que possa adaptar-se ao dia-a-dia”. O que será levado em
consideração é o tempo que dispõe para cuidar do animal, local de moradia,
poder aquisitivo e afinidade para com ele.

Podemos segmentar o mercado de animais de estimação em:

g Cães de pequeno, médio e grande porte;

g Gatos de raça de pelo longo e curto;

g Peixe;

g Pássaros.

g Outros animais pouco procurados como: furão, coelho, porco da índia etc.

Gráfico 4 – Comércio de animais de estimação

No mercado de animais de estimação, a área que mais cresce, além da
alimentação industrializada, é a criação de gatos, que nos últimos anos cresceu
aproximadamente 40%, conforme revista Cães & Gatos.

Consumidor

Depois de definido qual o animal, o poder aquisitivo é outra caracterís-
tica importante, pois ela será decisiva para tal compra. O consumidor de classe
“A” e “B” procura animais com pedigree, com procedência de criador sério,
que deverá ser ligado a uma associação nacional, e esta a uma internacional.
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O poder aquisitivo vai definir como será a pós-compra, quando esse animal passará a ter
um cuidado todo especial, como: alimentação industrializada, banho, tosa e outros.

Segundo reportagem publicada na revista Veja, os brasileiros desembolsam
sessenta e dois dólares por ano com seus bichos de estimação. Já a Associação
Brasileira do Mercado Animal estima que o gasto “per capta” seja de R$ 380 por
ano. O valor médio de um gato de raça com pedigree no mercado brasileiro varia
entre R$ 1.500,00 e R$3.500,00 de acordo com a raça e o tipo de gato: Pet, Show
ou Breeder. O valor de exportação é o mesmo, em dólar.

Gráfico 5 – Cotações de preços de animais

Alimentos industrializados

Já o mercado de alimentos possui uma segmentação de acordo com a fase
do animal. Podemos classificar de acordo com a idade do gato: filhote, adulto,
gestante e idoso. Cada classificação possui necessidades diferentes em alimenta-
ção, como: vitamina A, proteínas, aminoácidos, taurina (importante para visão) e
a niacina (vitamina do complexo B).

Gráfico 6 – Segmentação de alimentos industrializados
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Mesmo ocorrendo uma queda percentual no segmento Premium e
Superpremium, comparado com a produção anual em toneladas, esse mercado
cresceu 40%. Ocorre, também, um crescimento no segmento “econômica”, oca-

sionado pelo aumento de animais de estimação. Conforme pesquisa realizada
pela empresa ACNielsen, em outubro de 2004 existiam vinte e cinco tipos de
marcas de alimentos para gatos e mais de três mil itens.

4.3 Público-alvo

Perfil do consumidor

As pessoas, cada vez mais, vêm procurando companhia, amizade e ale-
gria e, a falta de tempo, vida profissional, famílias pequenas, mais pessoas sol-

teiras e idosos morando sozinhos colocam os animais de estimação como a com-
panhia ideal, principalmente, quando tratados com proteção, cuidado e carinho
que merecem. Estudos afirmam que os animais de estimação ajudam a curar o
stress, solidão e são uma ótima companhia.

O principal mercado consumidor de gatos no Brasil é:

g Idosos que moram sozinhos;

g Casais com filhos acima de dez anos de idade;

g Pessoas solteiras e casais sem filhos que moram sozinhos;

g Pessoas do terceiro segmento, conhecidas como GBT.

Necessidades

São geralmente pessoas que possuem uma vida corrida devido ao seu traba-
lho, estudo e compromissos e que procuram um animal de estimação carinhoso,
independente e não barulhento. São pessoas de classe “A” e “B”, com bom poder
aquisitivo.

Pesquisa feita pela SEBRAE indica que o consumidor adquire um animal

por impulso ou para sanar problemas emocionais ou de segurança. Um número
pequeno desses consumidores tem consciência do que é “posse responsável”.
Entretanto, quando estão cientes disso, passam a cuidar mais do animal e o
consumo de produtos e serviços aumenta.

4.4 Concorrência

Venda e comercialização

O setor de Pet Shops vem crescendo em uma curva ascendente. Estudo da

ACNielsen em outubro de 2004, estima que existem vinte e duas mil Pet Shops no
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Brasil, das quais 20% estão na região da grande São Paulo. Os alimentos industria-
lizados são comercializados em Pet Shops, supermercados e agropecuárias, mas a
preferência de 64% dos consumidores é a compra em casas especializadas. Em São
Paulo existem trezentos e quatorze domicílios para cada loja.

Gráfico 7 – Preferência de locais de compra

Criação de gatos de raça

Já as criações de gatos de raça, na sua grande maioria, são realizadas em
Gatis. Atualmente, são cento e noventa cadastrados, distribuídos em todo territó-
rio brasileiro. Desses, apenas sete criam gatos da raça ragdoll, sendo apenas um
no estado de São Paulo. A grande maioria dos Gatis criam apenas duas raças de
gatos, geralmente persa e himalaio, devido ao fato de que são raças que podem
ser cruzadas.

Gráfico 8 – Distribuição de Gatis no Brasil
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A maior concorrência que o Gatil Friend Cats teme são os criadores de
gatos que não possuem vínculo a nenhuma associação de criadores de gatos, que
não possuem seriedade, sem critérios mínimos exigidos para a criação, conheci-
dos como “gateiros”. Não são somente concorrentes, mas uma ameaça ao mer-
cado de gatos de raça, canibalizando e diminuindo o valor de comercialização.
Vendem os animais não castrados, como determinam as normas de criação e
venda de gatos de raças no Brasil, iniciando uma criação irresponsável.

O diferencial do Gatil é a estrutura otimizada e uma administração séria
com profissionais competentes que conhecem o mercado, visando a redução de
custos e expansão dos negócios, seguindo as mais rigorosas normas nacionais e
internacionais de criação, com o objetivo de ter os melhores gatos. O cliente
possui toda uma estrutura e auxílio que vai da compra até a manutenção do gato.
O acesso a tudo isso pode ser feito por telefone (4000.000), internet
www.gatilfriendcats.com.br  e no próprio local, com funcionários treinados e vete-
rinários especializados.

O Gatil só utilizará padreadores macho tipo SHOW e fêmeas tipo SHOW e
BREEDER, com um alto controle de doenças, alimentação e higiene, onde cada
matriz fêmea terá uma cria por ano e cada macho cinco fêmeas.

5. GATIL FRIEND CATS
O Gatil Friend Cats será uma criação de gatos de raça localizada no estado

de São Paulo.

Ele terá seu registro de Gatil na Associação Brasileira do Felino — Felineclub
e Clube Brasileiro do Gato — CBG, em nível nacional, e registro na The International
Cats Association — TICA, em nível Internacional.

A escolha por essas associações é devida ao prestígio e organização.

O CBG é a associação mais antiga e com o maior número de associados no
Brasil. Ela realiza geralmente de duas a quatro exposições nacionais por ano. A
pontuação adquirida pelos gatos nas exposições é contabilizada para o ranking anual
nacional do CBG além de títulos de campeão de acordo com o total de pontos.

O Felineclub é uma associação relativamente nova, mas que prima pela
organização de exposições com padrões internacionais, pedigrees com cinco gera-
ções de linhagem e suporte aos seus associados. Ela realiza geralmente de duas a
quatro exposições internacionais por ano. A pontuação adquirida pelos gatos nas
exposições é contabilizada para o ranking anual nacional do Felineclub além de
títulos de campeão de acordo com o total de pontos. Além disso, por realizar expo-
sições internacionais regidas pelo padrão da TICA, a pontuação adquirida pelos
gatos nas exposições é contabilizada para o ranking anual mundial e sul-americano
da TICA, além de títulos de campeão internacional de acordo com o total de pontos.
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A associação está localizada nos EUA e é considerada uma das mais importan-
tes do mundo. Seus pedigrees, registros e títulos são reconhecidos mundialmente.

O Gatil Friend Cats será especializado em gatos da raça himalaia, persas
brancos e ragdoll.  A escolha dessas raças é devida ao mercado atual de venda de
filhotes no Brasil e no mundo.

A escolha específica da raça persa de cor branca é devida à alta procura de
filhotes desta cor, além de possibilitar o acasalamento com a raça himalaia na
tentativa de conseguir os desejados gatos persas de olhos azuis.

Esta possibilidade de acasalamento entre a raça persa e himalaia é devida
às suas semelhanças físicas e comportamentais. Algumas associações no mundo
consideram a raça himalaia como uma divisão de cor da raça persa.

O Gatil Friend Cats também irá prestar serviços de banho, tosa, transporte,
hospedagem, atendimento veterinário e consultoria especializada aos novos pro-
prietários, com o objetivo de auxiliar nossa clientela e acompanhar todas as eta-

pas da vida dos animais vendidos.

O persa

A raça persa é sem dúvida a que tem mais exemplares de gatos com
certificado de Pedigree no Brasil e no mundo. Sua origem é muito antiga, mas a
raça só ficou conhecida na Europa aproximadamente em 1520.

O persa não é um gato ativo, normalmente é calmo e tranqüilo. É um gato

caseiro, companheiro, dorminhoco e apegado ao dono. Não tem um miado muito

alto e pode-se dizer que há um grande número de persas que não miam, ou

quando miam quase não se escuta. Tem um ótimo temperamento, é carinhoso,

gosta de afagos e colo.

O padrão persa atual exige um gato com cabeça bem arredondada, o nariz

alto e curto (colocado bem alto na linha dos olhos e com uma depressão, o break,

bem visível acima dele), a testa abobadada, as orelhas pequenas, os ossos pesa-

dos, as pernas curtas, o corpo quase quadrado e a cauda curta. De perfil, o seu

focinho fica praticamente em linha reta com a testa e o queixo.

Possui uma grande variedade de cores que são divididas em:

g Sólidos: são as cores chamadas únicas. As cores mais comuns são preta,
vermelha, azul (diluição da cor preta), creme (diluição da cor vermelha) e
branca, (inibição de cor);

g Torties: caracteriza-se pela combinação de duas cores sólidas. As
mais comuns são vermelha/preta (Black Tortie) e azul/creme (Blue Tortie),
somente fêmeas;
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g Tabby: é uma marcação que se caracteriza pela presença de listras de
tonalidade mais escura em todo o corpo do gato;

g Smoke/Shaded: caracteriza-se pela presença de sub-pêlo branco e pon-
tas coloridas que podem ser desde 1/8 de cor nos Shaded, até 7/8 nos
Smoke.

g Bicolores: caracteriza-se pela combinação da cor branca com alguma
outra cor sólida ou tortie.

Figura 11 - Persa Branco

O himalaio

A raça himalaia é uma das mais apreciadas no Brasil e no mundo devido à
beleza de sua pelagem ponteada e olhos azuis. Surgiu do cruzamento entre as
raças persa e siamesa no final dos anos 40 e início dos anos 50.

O temperamento desta raça é muito semelhante ao do persa: são dóceis,
tranqüilos, meigos, companheiros e carinhosos. São um pouco mais ativos que os
persas devido aos genes do siamês.

Seu padrão também é semelhante ao do persa, exigindo um gato com
corpo curto e quadrado, pernas curtas, cauda curta e cheia, estrutura óssea forte
e pesada, cabeça arredondada e grande, o nariz alto e curto (colocado bem alto
na linha dos olhos e com uma depressão, o break, bem visível acima dele), olhos
grandes e redondos e de expressão aberta, sempre na cor azul (quanto mais
escuros melhor), orelhas pequenas e afastadas, cor limitada somente nas extremi-
dades do corpo (orelhas, focinho, patas e cauda), corpo de cor clara tendendo do
branco à pérola.
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Das cores podemos dizer que são as pontas que as definem nos himalaias.

g As Pontas Sólidas: Seal (Preta), vermelha, azul e creme;

g As Pontas Tortie: Black Tortie e Blue Tortie (somente fêmeas);

g As Pontas Tabby : também conhecidas como Lynx. Seal Tabby ou Seal
Lynx Point e assim por diante;

g As Pontas Smoke/Silver: Blue Silver Point, Seal Smoke Point e assim
por diante.

Figura 12 – Himalaio Cream Point                                               Figura 13 – Himalaio Chocolate

Lynx Point

         O ragdoll

A raça ragdoll (boneca de trapo em inglês) tem um físico grande e impo-
nente, mas ao contrário do que se imagina, quando os pegamos no colo, todos os
seus músculos se descontraem, tornando-se dócil e manhoso, como um gatinho
recém-nascido de olhar meigo e atitudes carinhosas. É um gato ativo e brincalhão,
muito sociável e tem como particularidade não estranhar as pessoas.

É uma raça relativamente nova no Brasil e com muita procura por seus filhotes.
Alguns criadores dizem que chegam a fazer reservas antes mesmo deles nascerem.

 A pelagem de um ragdoll tem a textura da pelagem de um coelho, fofa
e sedosa.

O padrão atual da raça exige um gato de cabeça de tamanho médio,
formato de cunha com contornos suaves, focinho redondo e de comprimento
médio, queixo bem desenvolvido, orelhas de tamanhos médios, largas na base e
arredondadas nas pontas, olhos ovais, azuis, grandes, moderadamente afasta-
dos um do outro, cauda longa de mesmo comprimento do corpo, corpo largo e
substancial de tamanho grande e musculoso, estrutura óssea pesada, pernas de
comprimento médio.
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Temos 4 padrões de cores para a pelagem:

g Bicolor: possui um V invertido na cor branca na face, barriga branca e
grande parte das patas em branco;

g Mitted: possui queixo, luvas, meias e barriga na cor branca;

g Ponteados: possui cor limitada somente nas extremidades do corpo (ore-
lhas, focinho, patas e cauda), corpo de cor clara tendendo do branco à
pérola;

g Lynx: semelhante ao padrão ponteado com o gen tabby nas cores das
extremidades.

 Figura 14 – Bicolor Seal Point                                                                      Figura 15 – Blues Mitted

5.1 Escolha do Plantel

A escolha do plantel deve seguir os Standards das raças persa, himalaia e
ragdoll de acordo com a The International Cats Association — TICA.

Os padreadores possuirão a classificação SHOW enquanto as matrizes pos-
suirão os padrões SHOW ou BREEDER

Seguiremos a proporção de um padreador para cada cinco matrizes, sen-
do um padreador persa branco, um padreador himalaio e dois padreadores
ragdoll.

Para ter sucesso em uma criação é necessário algum conhecimento básico
de genética de cores. Seguem algumas informações:
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Tabela 2 – Genética dos Gatos Brancos

Desta forma, no cruzamento de dois gatos brancos teremos a maior parte
de filhotes brancos.

Desta forma no cruzamento de dois gatos ponteados teremos sempre filho-
tes ponteados.

O padreador persa branco deverá ser híbrido de himalaia, ou seja, nascido do
cruzamento de um casal persa branco e himalaia. Desta forma ele poderá cruzar
com as matrizes himalaia e gerar filhotes himalaia, pois possuirá o Gene cs.

Para determinação das cores dos filhotes no cruzamento dos gatos himalaia
e Ragdoll poderemos utilizar a seguinte tabela de cruzamentos:

Gatos Brancos – Classe dos Gatos que possuem o Gene W_ 

WW x WW Todos os filhotes serão Brancos Homozigotos WW 

WW x ww Todos os filhotes serão Brancos Heterozigotos Ww 

WW x Ww ½ filhotes Brancos Homozigotos WW e ½ filhotes Brancos Heterozigotos Ww 

Ww x Ww ¼ filhotes Brancos Homozigotos WW, ½ filhotes Brancos Heterozigotos Ww e ¼ 

filhotes não Brancos ww 

Ww x ww ½ filhotes Brancos Heterozigotos Ww e ½ filhotes não Brancos 

ww x ww  Todos os filhotes serão não Brancos ww 

 

Gatos Ponteados – Classe dos Gatos que possuem o Gene cs que tira a cor da pelagem 

restringindo-a às extremidades 

O gene cs é recessivo em relação ao gene C_ que confere a cor plena na pelagem dos gatos, 

assim, para termos um filhote ponteado na ninhada proveniente de gatos sólidos, ambos devem 

obrigatoriamente carregar o gene cs. Porém se ambos os pais forem ponteados, toda a ninhada 

será ponteada. 
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Tabela 3 – Genética de Cores

Desta forma, se cruzarmos um padreador ponta creme com uma matriz
ponta azul, poderemos ter filhotes machos ponta azul e filhotes fêmea ponta Blue
Tortie (azul/creme).

No caso dos gatos ragdoll bicolores teremos a seguinte informação:

Tabela 4 – Genética Bicolores
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Além das informações genéticas, para a aquisição do plantel temos que
nos preocupar com a saúde dos animais adquiridos. Existem várias doenças conta-
giosas e congênitas que podem acabar com um negócio de criação de animais.

O criador deverá exigir de seus fornecedores de padreadores e matrizes, para
o seu plantel, exames de sangue para verificar a sorologia para as principais doen-
ças felinas (Leucemia felina — FELV, AIDS felina — FIV e Peritonite infecciosa felina
— PIF) e exame de ultra-sonografia para verificar a existência de cistos nos rins.

Em caso de aquisição de filhotes os fornecedores nem sempre possuem
estes exames realizados devido à pouca idade dos filhotes. Nesse caso deveremos
exigir exames dos pais dos filhotes e assim que possível, pela idade dos filhotes,
submetê-los aos exames.

O ideal é que o criador sempre deixe o novo animal em período de quaren-
tena antes de juntá-lo ao restante do plantel, a fim de evitar a proliferação de
possíveis doenças.

Outro detalhe importante é que os filhotes somente deverão ser colocados
junto aos outros animais do plantel trinta dias após a última dose de vacina quá-
drupla e vacina anti-rábica.

5.2 Participação em exposições de gatos de raça

Com o objetivo de reconhecimento nacional e internacional do trabalho
profissional realizado pelo Gatil Friend Cats deveremos participar de exposições de
gatos de raça organizadas pelo Clube Brasileiro do Gato — CBG em nível nacio-
nal, e pela Associação Brasileira do Felino — Feline club e The International Cats
Association TICA em nível internacional.

A participação nas exposições internacionais é de vital importância e está
alinhada com a visão do Gatil Friend Cats de vender oito animais no mercado
internacional em 2007. Para que isso seja possível, teremos que colocar vários
gatos no ranking dos vinte melhores da região sul-américana da TICA, e conquis-
tar títulos de campeão para nossos gatos.

Seguem abaixo as regras para exposições internacionais regidas pela “TICA”:

Todos os gatos terão uma numeração seguindo primeiramente a ordem
das classes: filhotes (quatro a oito meses), adultos (acima de oito meses), cas-
trados, filhotes domésticos e adultos domésticos (domésticos são gatos sem
raça definida).

Depois, seguirá a ordem alfabética de raças, sendo que, primeiro as raças
de pelo longo (LH) e depois as raças de pelo curto (SH):

g 001 a 049: filhotes pelo longo;

g 051 a 099: filhotes pelo curto;
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g 101 a 199: adultos pelo longo;

g 201 a 299: adultos pelo curto;

g 301 a 249: castrados pelo longo;

g 351 a 399: castrados pelo curto;

g 401 a 449: domésticos pelo longo (filhotes e depois adultos);

g 451 a 499: domésticos pelo curto (filhotes e depois adultos);

g 651 a 699: somente para exibição (all concour);

g 701 a 799: gatos somente para venda.

Ainda, dentro de cada classe, são relacionados primeiro os gatos da cate-
goria tradicional e depois os gatos ponteados, e são divididos conforme segue:

g Divisão: Sólidos;

g Divisão: Torties;

g Divisão: Tabbies;

g Divisão: Silver/Smoke;

g Divisão: Bicolores.

Em cada divisão, existe a seguinte ordem de cores: brancos, pretos, choco-
lates, azuis, lilases, vermelhos, cremes, Black Torties, Blue Torties.

Depois de julgados todos os gatos da categoria tradicional, são julgados os
ponteados, respeitando sempre o mesmo critério de classe, divisão e cores.

Existem três tipos de julgamento, All Breed (onde são julgadas todas as
raças), Specialty (onde são julgados os gatos de pelo longo em separado dos gatos
de pelo curto) e Congress (onde são julgados os gatos machos em separado das
gatas fêmeas).

E, finalmente, a pontuação de cada Julgamento segue o seguinte esquema:

Melhor da cor (All Breed, Specialty e Congress)

1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 

25 20 15 10 5 
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Melhor da Divisão (All Breed, Specialty e Congress)

Finais (All Breed e Congress)

Finais (Specialty)

Assim, a cada julgamento, o gato vai acumulando pontos que são válidos
para o campeonato (Títulos) e para os rankings do Feline Club em nível nacional e
TICA em nível internacional.

Segue abaixo a pontuação necessária para reconhecimento de Títulos:

O ranking internacional da TICA tem o período de1º de maio até 30 de abril
do ano seguinte. A cada exposição TICA, ela totaliza os pontos dos gatos em seu
site e no final da temporada ela publica o ranking final.

5.3 Definição do negócio

Criação de gatos das raças persa, himalaia e ragdoll para venda de filhotes,
padreadores e matrizes para o mercado nacional e internacional.

Nosso público-alvo são pessoas que gostariam de adquirir um animal com-
panheiro e carinhoso, mas que possua estilo independente para ficar sozinho em
casa durante o dia.

1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 7o. 8o. 9o. 10o. 

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 

 

1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 

25 20 15 10 5 

 

1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 7o. 8o. 9o. 10o. 

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 

 

CH – Campeão 150 pontos com 02 Juízes. 

GRC- Grande Campeão 500 pontos + 03 finais com 02 Juízes 

DGC – Duplo Grande Campeão 1000 pontos + 1 final como GRC 

TGC – Triplo Grande Campeão 1500 pontos + 1 final como DGC 

QGC – Quádruplo Grande Campeão 2000 pontos + 1 final como TGC 

SGC – Supremo Grande Campeão 3000 pontos + 1 Melhor da Exposição como QGC 
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Também como público alvo teremos outros Gatis no Brasil e no mundo, a
procura de filhotes, padreadores e matrizes de qualidade e padrões internacionais.

Nosso negócio destina-se também à prestação de serviços de banho, tosa,
transporte, hospedagem, atendimento veterinário e consultoria especializada, en-
globando assistência quanto à alimentação, higiene, saúde (vacinação,
vermifugação e doenças mais comuns) e demais cuidados inerentes às raças (como
pelagem, olhos, dentes).

Esta consultoria será feita através de recebimento de ligações telefônicas,
visitas ao Gatil, consultas em nosso site, como também através de telemarketing
ativo, onde através de nosso sistema de CRM, acompanharemos e contataremos
toda a nossa clientela em todas as etapas da vida de seus animais.

Tabela 5 – Papéis na compra

5.4 Visão

Venda de setenta animais no ano de 2006.

Inclusão de dois animais no ranking dos vinte melhores gatos da região sul-
americana da TICA.

Venda de sete animais  para o mercado internacional em 2007.

5.5 Missão

Criação consciente de gatos de raça persa, himalaia e ragdoll seguindo os
mais rigorosos padrões internacionais com o objetivo de aprimorar as raças no Brasil.

Papéis na Compra 

Iniciador Influenciador Decisor Comprador Usuário 

Criança Criança Pais Pais Criança – de animais 

Animal – de serviços 

Adulto Solteiro Adulto Adulto Adulto Adulto – de animais 

Animal – de serviços 

Adulto casado s/ filhos Marido ou  

Esposa 

Casal Casal Casal – de animais 

Animal – de serviços 

Adulto casado c/ filhos Marido, 

Esposa ou  

Filhos 

Casal Casal Família – de animais 

Animal – de serviços 

Outros Gatis Criador Criador Criador Criador – de animais 
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Participação em exposições internacionais de gatos de raça na região sul-
americana.

Venda de filhotes para pessoas que estejam a procura de um animal para
companhia e para criadores que estejam à procura de padreadores e matrizes
para suas criações.

Prestação de serviços para donos de gatos com profissionais treinados e
atendimento exemplar.

5.6 Valores

g Criação consciente;

g Padrão de referência nacional e internacional;

g Profissionalismo;

g Respeito.

5.7 Perfil do negócio

O Gatil Friend Cats (1) é uma empresa de capital nacional. Através (2) de
pessoal especializado, capital de sócios-investidores e materiais diversos adquiri-
dos de um mercado fornecedor (3), cria e comercializa gatos de raça, prestando
serviços gerais (4), agregando consultoria e segurança aos seus clientes do merca-
do receptor (5), como a comunidade, clientes pessoa física, outros Gatis e os
próprios investidores.

Dentro do Gatil Friend Cats temos as áreas (6) de: telemarketing (ativo,
passivo, assessoria e SAC), suprimentos, vendas, Gatil, loja CatShop, clínica vete-
rinária e administração.

Seus principais concorrentes (7) são: gateiros (criadores amadores), criado-
res (Nacionais e Internacionais) e pet shops.

Seus negócios são conduzidos de acordo com as regulamentações (8) do
IBAMA, do Departamento de Defesa Animal do Ministério da Agricultura e dentro
dos padrões das Associações CBG e Feline Club em âmbito nacional e TICA em
âmbito internacional.

Possui diversos fornecedores/parceiros (9).

O trabalho é norteado por valores (10) como: respeito, profissionalismo,
padronização e criação consciente. Modelo de Gestão (11): a administração
estabelece o percentual de crescimento do faturamento, estipula as metas e o
plano tático, bem como as ações que serão distribuídas junto às demais áreas,
sendo todas as áreas comprometidas com os valores da empresa e satisfação
de clientes.
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Figura 16 – Perfil do Negócio

5.8 Análise SWOT

Figura 17 – Conceitos da análise SWOT
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Forças

g S1 - Padronização internacional;

g S2 - Profissionalismo;

g S3 - Atendimento completo;

g S4 - Consultoria especializada.

Fraquezas

g W1 - Poucos pontos de venda;

g W2 - Plantel reduzido;

g W3 - Empresa recém constituída.

Oportunidades

g Mercado em expansão;

g Amadorismo da concorrência;

g  Somente um concorrente especializado (CatShop) com pouca credibilidade

na criação.

Ameaças

g T1 - Preferência do mercado nacional por cachorros;

g T2 - Grandes redes de Pet Shops com maior escala de vendas;

g T3 - Grandes investimentos na aquisição do Plantel;

g T4 - Demora no tempo de maturidade para reprodução.

Ações de alavancagem

A1 (S1/O1,O2) – Propaganda internacional em sites especializados na Internet

para vendas no exterior, aproveitando a nossa padronização internacional.

A2 (S2/O1,O2,O3) – Iniciar campanha nos demais Pet Shops e pontos estra-

tégicos via telemarketing e folders, focando a divulgação de nossa marca e o

diferencial na prestação de nossos serviços.
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A3 (S3,S4/O1,O2,O3) – Investir em grandes campanhas de marketing na

mídia especializada e Internet, focando a divulgação de nossa marca e o diferen-

cial na prestação de nossos serviços.

Ações de vulnerabilidade

V1 – (S1,S2,S3,S4/T1) – Investir em campanhas, focando nas vantagens do gato

em relação ao cachorro e as tendências do mercado internacional a favor dos gatos.

V2 – (S1,S2/T2) – Promover parcerias com os grandes Pet Shops, oferecen-

do nossos animais e serviços e aproveitando seu forte público no varejo.

V3 – (S1,S2,S3,S4/T3) – Utilização de filhotes da própria criação para for-

mação do plantel.

Ações para minimizar as limitações

L1 – (W1/O1,O2,O3) – Aumentar pontos de venda promovendo parcerias

com os grandes Pet Shops (ex. quiosques nos grandes Pet Shops) e aproveitando o

amadorismo de outros criadores e pequenas PetShops.

L2 – (W2/O1,O2) – Investir em aumento do plantel e utilizando filhotes da

própria criação para formação do plantel.

L3 – (W3/O1,O2,O3) – Divulgar a nossa marca e mostrar o diferencial na

prestação de nossos serviços.

Ações para minimizar os problemas

P1 – (W1,W3/T1) - Investir parcerias com grandes Pet Shops e em

campanhas, focando nas vantagens do gato em relação ao cachorro.

P2  – (W1,W3/T2) - Promover parcerias com os grandes Pet Shops, ofe-

recendo nossos animais e serviços e aproveitando seu forte público no varejo.

P3 – (W2/T3,T4) – Adquirir parceiros e investidores para ajudar a in-

vestir em aumento do plantel e também utilizar filhotes da própria criação

para formação do mesmo.
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Figura 18 – Análise SWOT

5.9 CENÁRIOS

Sociedade

TENDÊNCIA: aumento da população idosa, casais sem filhos, moradores
de apartamentos, e de pessoas com vida profissional extremamente ativa que
ficam fora de casa o dia todo.

OPORTUNIDADE: aumento da procura por gatos, animais tranqüilos, limpos,
carinhosos e que se adaptam facilmente à vida urbana e a espaços pequenos.
Oportunidade, portanto, de aumento das vendas.

AMEAÇAS: culturalmente, no mercado nacional, existe uma forte prefe-
rência por cachorros. Uma outra ameaça pode ser o desenvolvimento do merca-
do de eletro-eletrônicos, com o surgimento de animais virtuais e eletrônicos.
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AÇÕES PARA ALAVANCAR A OPORTUNIDADE: foco nas raças de pequeno
porte como ragdoll, himalaia e persa.

AÇÕES PARA MINIMIZAR A AMEAÇA: promover campanhas de marketing
com gatos; promover palestras em escolas sobre higiene e cuidado com os ani-
mais, utilizando o espaço para a exibição de filmes, distribuição de brindes com
folders de propaganda de nossa empresa e, ainda, exposição de animais.

Tecnologia

TENDÊNCIA: existe demanda crescente por animais de raça pura, com

uma escolha prévia de cor, procedência e com uma preocupação com a saúde do

animal. Os clientes estarão cada vez mais exigentes.

OPORTUNIDADE: diferenciação de nossos serviços, na medida em que po-

deremos trabalhar com matrizes cada vez mais selecionadas, medicamentos e

aparelhos mais sofisticados e profissionais bem mais especializados.

AMEAÇA: aumento de nosso custo, encarecendo o preço. Risco da concor-

rência remota com a clonagem de animais no exterior.

AÇÕES PARA ALAVANCAR A OPORTUNIDADE: investimento em me-

nor quantidade de animais, porém com melhor qualidade e seleção. Reservar

um percentual do lucro mensal da empresa para inovações tecnológicas.

AÇÕES PARA MINIMIZAR A AMEAÇA: procurar reduzir nossos custos fixos

com uma estrutura mais coesa.

Economia

TENDÊNCIA: em poucos anos a tendência é que os grandes pet centers

passem a controlar e a centralizar todos os serviços, produtos e comercialização

dos próprios animais.

OPORTUNIDADE: promover a expansão de nossos negócios através de

parcerias com esses grandes grupos.

AMEAÇA: concorrência ainda forte dos criadores informais que, por apre-

sentarem uma pequena estrutura, acabam tendo um menor custo e conseqüente-

mente um melhor preço.

AÇÕES PARA ALAVANCAR A OPORTUNIDADE: utilizar o espaço interno

dos grandes pet centers para exposição de nossos animais, bem como para pres-

tação de nossos serviços de banho e tosa e consultoria.

AÇÕES PARA MINIMIZAR A AMEAÇA: ajudar a promover ações constan-

tes de fiscalização em conjunto com as entidades protetoras dos animais.
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Trabalho/capital

TENDÊNCIA: mercado em franca expansão, com profissionais cada vez

mais especializados na área de saúde veterinária, alimentação animal e criação.

Existe uma tendência para a terceirização destes profissionais.

OPORTUNIDADE: ganho na eficiência da atividade principal e diminuição

de custo.

AMEAÇA: a terceirização pode acarretar uma queda na qualidade do aten-

dimento e fragilidade na segurança.

AÇÕES PARA ALAVANCAR A OPORTUNIDADE: focar em constante inova-

ção do próprio negócio, antecipação às mudanças do mercado e prospecção de

novas vendas e parcerias.

AÇÕES PARA MINIMIZAR A AMEAÇA: trabalhar com empresas e profissionais

credenciados e qualificados, checar fontes de indicações/referências, oferecer treina-

mento ao pessoal terceirizado e efetuar fiscalização assídua.

Cenário ecológico

TENDÊNCIA: cada vez mais entidades defensoras dos animais são constituí-

das no país. Existe grande preocupação com o cuidado desses animais quanto a:

g criação;

g aumento de criadores irresponsáveis;

g abandono ou sacrifício de animais que não mais reproduzem ou não são

comercializados depois do período de um ano.

OPORTUNIDADE: este contexto propicia um grande destaque competitivo

para quem trabalha legalizado, de forma séria, competente e responsável, for-

mando um contraste com os criadores ilegais e amadores do mercado.

AMEAÇA: alta carga tributária sobre os alimentos, servindo como freio

para o crescimento do setor; aumento desordenado da população de animais sem

produtividade e, ainda com o aumento do nosso custo fixo para a manutenção de

todos esses animais.

AÇÕES PARA ALAVANCAR A OPORTUNIDADE: promover parcerias e ca-

dastrar nossa empresa em todos os órgãos reguladores e entidades do setor.

AÇÕES PARA MINIMIZAR A AMEAÇA: castrar os animais e vendê-los a

preços acessíveis.
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6. ESTRATÉGIAS DE MARKETING

O plano de marketing adotado pelo Gatil Friend Cats busca o cumprimento

de metas econômicas/financeiras e a formação de uma percepção em nossos

clientes que nos separe dos concorrentes do mercado, tornando-nos uma referên-

cia na criação de gatos das raças persa, himalaio e ragdoll.

6.1 Metas econômicas / financeiras

O Gatil Friend Cats tem como meta a venda de setenta animais por ano a partir

de 2006. A empresa deverá ter um faturamento anual estimado de R$ 600 mil reais

e lucro líquido de R$ 130 mil reais. A partir de 2007, 10% dos animais vendidos serão

direcionados ao mercado externo.

Objetivos de marketing

O Gatil Friend Cats pretende alcançar no mercado a condição de empre-

sa líder em confiabilidade e segurança no seu ramo de atividade, através da

criação de uma percepção em seus clientes que reflita a sua maneira de atuar

no mercado. Esta percepção está alicerçada nos seguintes aspectos:

g Criação de animais de linhagem pura através da seleção rigorosa dos

padreadores (machos) e das matrizes (fêmeas), visando atender a um

público exigente no Brasil e no exterior;

g Garantia de fornecimento de animais saudáveis através do acompanha-

mento realizado por profissionais experientes na área de medicina veteri-

nária, proporcionando animais livres de doenças inerentes à espécie;

g Assessoria na manutenção dos animais após a aquisição no Gatil Friend

Cats proporcionará aos proprietários a tranqüilidade da criação responsá-

vel, obedecendo-se às necessidades básicas dos animais no que se refere

à alimentação adequada, higiene e prevenção de doenças;

g Comportamento ético de uma empresa que visa criar e manter a

fidelidade de seus clientes através da excelência dos produtos e serviços

oferecidos.

Estratégias de marketing

g Produto;

g Filhotes de gatos das raças persa,himalaio e ragdoll;

g Alimentos: rações, complementos alimentares e petiscos de categoria

Premium, destinados a gatos de raça;
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g Acessórios: comedouros, bebedouros, arranhadores, coleiras, camas, al-
mofadas, brinquedos e perfumes;

g Serviços: atendimento veterinário, hospedagem de gatos, banho e tosa,
transporte dos animais usuários de nossos serviços.

Matriz BCG

Animais

Figura 19 – Matriz BCG Animais

g Estrela: a raça ragdoll corresponde à estrela na matriz BCG devido à sua
demanda em crescimento, e à grande concorrência do mercado. Implica
em custos altos para divulgação e defesa contra concorrentes.

g Vaca leiteira: as raças persa branco e himalaio correspondem à vaca
leiteira da empresa, pois têm grande participação de mercado e sua taxa
de crescimento é baixa porém estável. Proporciona elevada margem de
lucro e geração de receita. A venda desses animais permite compensar as
margens de alguns serviços menos lucrativos ofertados aos clientes.

Ragdoll

Persa Branco

Himalaio

Alto 
Crescimento
do Mercado

Baixo
Crescimento
do Mercado

Baixa
Participação
de Mercado

Alta 
Participação
de Mercado
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Serviços

Figura 20 – Matriz BCG Serviços

Estrela: o serviço hospedagem corresponde à estrela na matriz BCG, em
função de sua margem elevada, porém representa alto custo com promoção para
combate à concorrência.

Vaca leiteira: os serviços de banho e tosa são aqueles que representam
para a empresa grande fonte de receita, pois, é um mercado com baixa taxa de
crescimento, estável e permite altas margens de lucro.

Abacaxi: a comercialização de rações sofre a concorrência de diversos outros
canais de vendas, como outros pet shops e supermercados, portanto, é um produto
de margem baixa e necessita de gastos com promoções. Entretanto, é necessário
que se disponha o produto para completar a oferta aos clientes.

Praça

O Gatil Friend Cats terá a sua sede em região próxima ao seu público-alvo,
os consumidores das classes “A” e “B”, onde será feita a criação e venda dos
animais, e também serão prestados os serviços de banho e tosa, atendimento
veterinário, além da venda de rações e acessórios para os animais.

 

Hospedagem

Ração

Alto 
Crescimento
do Mercado

Baixo
Crescimento
do Mercado

Baixa
Participação
de Mercado

Alta 
Participação
de Mercado

Banho & Tosa

Veterinário
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Visando ampliar sua atuação comercial, sem elevar os custos relativos
de marketing, o Friend Cats pretende fazer uso dos seguintes canais de vendas
para comercialização dos animais:

g Parcerias com pet shops e pet centers: através de pesquisas de mer-

cado, identificaremos o público-alvo das classes “A” e “B” e pet shops,
com os quais estabeleceremos parcerias para a comercialização dos

filhotes;

g Venda por internet: o Friend Cats desenvolverá uma página na web para

divulgação e venda de seus produtos e serviços. O site será criado levando-se

em conta a meta de vendas externas e a inserção do Gatil como referência

mundial na criação das raças persa, himalaio e ragdoll. Portanto, nossa pági-

na deverá ser editada nos idiomas inglês e espanhol;

g Venda direta: disponibilizaremos uma linha direta (0800) para atendi-

mento aos clientes, onde haverá um profissional especializado e treina-

do para fornecer informações e realizar vendas. O profissional será trei-

nado para incentivar os clientes que efetuarem o contato telefônico a

visitarem as instalações do Friend Cats, a fim de apresentarmos os ani-

mais, produtos e serviços oferecidos.

Preço

A estratégia de preços adotada pelo Gatil Friend Cats será compatível
com a qualidade e a estrutura do empreendimento. Esta estratégia levará em
consideração que o Friend Cats objetiva não apenas a venda pura e simples de
animais, mas também busca agregar valor aos produtos e serviços oferecidos,
mediante a assessoria pré e pós-venda aos seus clientes. Fator este que diferen-

cia o Gatil e justifica a política de preços praticada.

Promoção

Tendo em vista que o mercado para animais de estimação está em

crescimento acentuado no Brasil e obteve um aumento de 17% nos últimos

cinco anos, a forte presença de concorrentes no setor nos obriga à adoção de

uma estratégia de promoção bastante agressiva, a qual deverá passar pelas

seguintes etapas:

g Evento de inauguração: realizaremos um coquetel nas instalações do

Friend Cats divulgado através de anúncios nos principais veículos de

comunicação do setor de animais de estimação, além de anúncios em

publicações de grande circulação na grande São Paulo como, “Veja São

Paulo” e caderno “Cotidiano” do jornal O Estado de São Paulo;
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g Registro em associações internacionais de criadores de gatos de raça:
com o objetivo de atingir o mercado externo de gatos de raça. Para tal, faz-
se necessário o registro do Gatil em uma associação internacional, além do
cadastro dos animais premiados em exposições;

g Participação em exposições: o Friend Cats tem como estratégia de divulga-
ção de seus gatos de raça, a participação em exposições no Brasil e exterior,
de forma que nossos animais sejam reconhecidos internacionalmente;

g Divulgação na Internet: o Friend Cats através de sua página web apresen-
tará os seus animais premiados em exposições nacionais e internacionais.
Sua página estará cadastrada em sites de busca como Google e Yahoo,
além de colocar seu link nos sites especializados em animais domésticos.
Em nossa página na Internet, serão exibidas as fotos dos animais vencedo-
res em exposições, bem como seus pedigrees e certificados;

g Participação em feiras: o Friend Cats tem como meta a participação
trimestral, em feiras de filhotes.

7. ASPECTOS ORGANIZACIONAIS E DE GESTÃO
Estrutura Gerencial

O empreendimento terá um gerente de operações que será responsável
pela coordenação dos setores de trabalho.

A estrutura organizacional está demonstrada no organograma a seguir:

Figura 21 – Organograma da Empresa
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Estrutura legal

Os passos a serem seguidos para a montagem do Gatil Friend Cats são os
seguintes:

g Abertura de empresa comercial ou firma individual;

g Registro da empresa no Ibama;

g Registro no Departamento de Defesa Animal da Secretaria da Defesa
Agropecuária do Ministério da Agricultura;

g Elaboração do contrato social da empresa registrado no cartório de registro
civil de pessoa jurídica e devendo ainda comparecer à Receita Federal e
prefeitura.

Registro da empresa junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária
(CRMV), que deverá ser feito na Delegacia do Conselho mais próximo da cidade
em que se localizar o estabelecimento. É exigido um médico veterinário como
responsável técnico pelo pet shop.

Contabilidade da empresa

A empresa se enquadrará como micro empresa, onde estará utilizando um
escritório de contabilidade terceirizado para prestação dos serviços de contabilida-
de, RH, financeiro.

Seguros

A empresa estabelecerá contratos com uma seguradora para cobertura de
seus colaboradores (seguro de vida / invalidez), assegurando a estrutura patrimonial
do Gatil Friend Cats.

Esse processo de contratação deve seguir as premissas estabelecidas no
item que veremos adiante, “Processo de terceirização”.

Tecnologia da informação

O Gatil Friend Cats utilizará um sistema de CRM para integrar as informa-
ções da carteira de clientes, auxiliando nas vendas diretas de animais e produtos.

Parceiros estratégicos

O Gatil Friend Cats estabelecerá parcerias com empresas de duas manei-
ras: a) Segmentos de fornecimento de rações e produtos para higienização e
limpeza dos animais; b) Parcerias com pet shops conveniados para fornecimento
de animais sob venda consignada.
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Os fornecedores parceiros serão de grande utilidade na participação com
patrocínios em feiras e exposições para os animais do Gatil.

Poderemos, através dessas parcerias, fazer o papel de distribuidor das ra-
ções e produtos de higiene e limpeza, fornecendo para os clientes finais a opção
de kits: Cat 1, Cat 2, que será outro fator importante.

Modelos de kit:

g Cat 1: 1 Kg de ração + 1 brinquedo;

g Cat 2: 3 Kg de ração + 1 brinquedo.

Terceirização de serviços

Esta etapa do processo de terceirização é fundamental, pois, se executada
com base em critérios claros e bem definidos, possibilitará a eliminação de  pro-
blemas futuros causados por decisões tomadas de forma incorreta ou sem a aná-
lise do contexto completo de cada situação. Quando falamos em problemas futu-
ros podemos citar como exemplo:

g Terceirização de processos estratégicos;

g Terceirização de atividades fim da organização;

g Terceirização de processos cujo Know How é exclusivo e foi desenvolvido
internamente;

g Terceirização de processos com baixa disponibilidade de fornecedores;

g Entre outros problemas que podem advir de uma definição inicial deficiente.

Para que tenhamos melhores condições de avaliar o nível de terceirização
dos processos foi definida uma sistemática básica que contempla grande parte dos
fatores importantes no processo de decisão.

Essa sistemática consiste em um questionário que será utilizado para todos
os processos dentro da organização, inclusive aqueles que já se encontram
terceirizados.

Para cada tópico do questionário será dada uma pontuação que seguirá
critérios previamente definidos, considerando o seu nível de importância no pro-
cesso de decisão.

1 – Qual é o “Core Business” da nossa organização?

Resposta informativa, sem peso de pontuação, somente direciona o restan-
te do raciocínio.
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2 – Qual é a área em questão?

Resposta informativa, sem peso de pontuação, somente direciona o restan-
te do raciocínio.

3 – Qual é o processo em questão?

Resposta informativa, sem peso de pontuação, somente direciona o restan-
te do raciocínio.

4 – Quem é o gestor do processo em questão?

Resposta informativa, sem peso de pontuação, somente direciona o restan-
te do raciocínio.

5 – É um processo “Core” da organização?

(   ) Sim – 0 Ponto

(   ) Não – 10 Pontos

6 – É um processo que exerce impacto direto no “Core” da organização?

(   ) Sim – 2 Pontos

(   ) Não – 8 Pontos

7 – É um processo estratégico para a organização?

(   ) Sim – 0 Pontos

(   ) Não – 10 Pontos

8 – É um processo que detém “Know How” próprio?

(   ) Sim – 3 Pontos

(   ) Não – 10 Pontos

9 – É um processo que recebeu investimentos em desenvolvimento?

(   ) Sim – 2 Pontos

(   ) Não – 8 Ponto
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10 – Qual o nível de especialização do processo em questão?

(   ) Alto – 0 Pontos

(   ) Médio – 10 Pontos

(   ) Baixo – 20 Pontos

11 – O mercado oferece boas opções de fornecimento?

(   ) Não – 2 Pontos

(   ) Sim – 8 Pontos

12 – Qual a disponibilidade de fornecedores no mercado?

(   ) 0 a 3 – 3 Pontos

(   ) 4 a 10 – 10 Pontos

(   ) Acima de 10 – 20 Pontos

13 – Temos referência sobre outras empresas que terceirizaram esse processo?

(   ) Não – 2 Pontos

(   ) Sim – 8 Pontos

14 – Qual o percentual de sucesso obtido?

(   ) 0 a 30% – 0 Pontos

(   ) 31 a 60% – 10 Pontos

(   ) 61 a 100%  – 20 Pontos

15 – Qual o nível de risco operacional do processo em questão?

(   ) Alto (pode parar toda a cadeia produtiva) – 3 Pontos

(   ) Médio (pode provocar interrupções em partes da cadeia produtiva) – 10 Pontos

(   ) Baixo (não provocará qualquer influência na cadeia produtiva) – 20 Pontos

16 – Qual o nível de risco de acidentes no processo em questão?

(   ) Grande incidência – 2 Pontos
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(   ) Média incidência – 8 Pontos

(   ) Incidência baixa – 15 Pontos

17 – Qual o nível de risco trabalhista no processo em questão?

(   ) Próprio, o risco será maior – 20 pontos

(   ) Em qualquer situação será o mesmo – 10 pontos

(   ) Terceirizado o risco será maior – 0 Pontos

18 – Qual o impacto causado pelo processo no clima organizacional?

(   ) Alto (pode causar grande insatisfação) – 3 Pontos

(   ) Médio (se manterá estável em qualquer uma das situações) – 10 Pontos

(   ) Baixo (não provocará qualquer influência no clima) – 20 Pontos

19 – Existem demandas ou passivos trabalhistas no processo em questão?

(   ) Sim – 2 Pontos

(   ) Não – 8 Pontos

(   ) Já houve – 5 Pontos

20 – Qual o nível de impacto que esse processo pode causar ao meio
ambiente?

(   ) Baixo – 20 pontos

(   ) Médio – 10 pontos

(   ) Alto – 0 Pontos

21 – Qual o nível de impacto desse processo na qualidade do produto?

(   ) Alto (influencia diretamente a qualidade) – 3 Pontos

(   ) Médio (pode causar alguma influência) – 10 Pontos

(   ) Baixo (não provocará qualquer influência na qualidade) – 20 Pontos

22 – Qual a faixa de variação entre custo interno X custo mercado para o
processo em questão?
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(   ) Interno é de 0 a 15% mais caro – 2 Pontos

(   ) Interno é de 16% a 25% mais caro - 8 Pontos

(   ) Interno é acima de 25% mais caro – 15 Pontos

(   ) Interno é mais barato – 0 Ponto – Quanto (%) ?

23 – Existem dificuldades em obter material ou matéria-prima para a exe-
cução do processo em questão?

(   ) Não – 20 pontos

(   ) Sim – 10 pontos

(   ) Não, porém poder de barganha é importante – 15 Pontos

24 – Existem no mercado, especialistas no processo em questão?

(   ) Não existem (0) – 3 Pontos

(   ) Existem poucos (1 a 3) – 10 Pontos

(   ) Existem muitos (4 acima) – 20 Pontos

25 – Ocorrerá impacto no custo caso terceirizemos?

(   ) Não – 2 Pontos

(   ) Sim – 8 Pontos – Como ?

(   ) Redução estrutura indireta          (   ) Redução estrutura direta

(   ) Redução custo final do produto   (   ) Maior eficiência no processo

26 – Que tipo de resultado podemos alcançar, caso seja terceirizado?

(   ) Nenhum – 0 ponto

(   ) Qualitativo – 2 pontos    (   ) Financeiro (Red.Custo) – 2 pontos

(   ) Econômico (maior volume) – 2 pontos   (   ) Imagem – 2 pontos

(   ) Gestão – 2 pontos   (   ) _________- 2 pontos    (   ) _________- 2 pontos

27 – É um processo normatizado (ISO, QS, etc.)

(   ) Não

(   ) Sim – Quais normas regem esse processo?
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Os resultados obtidos através da análise para identificação das áreas no
processo de terceirização:

g RH = 221 pontos

g Contabilidade = 257 pontos

g Financeiro = 252 pontos

g Jurídico = 278 pontos

8. PLANO OPERACIONAL

Tabela 6 – Plano Operacional

PONTUAPONTUAÇÇÃO TOTAL: _______ pontos.ÃO TOTAL: _______ pontos.
De 246 a 318 - Processo altamente terceirizável
De 173 a 246 - Processo terceirizável
De 122 a 173 - Processo terceirizável com restrições
De   55 a 122 - Processo Não terceirizável 

 
Por que O que Como Onde Quando Quem Quanto

Apresentação para 
Invest idores

Apresentação do sumário 
executivo em uma sala de 
eventos

Hotel Parthenon - 
Pinheiros

01/11/2005
Sócios do 

Empreendimento
 R$                1.500,00 

Financiamento 
junto ao Sebrae / 
BNDES

Contato com as instituicões 
apresentando as 
documentações solicitadas

Regional São Paulo 15/11/2005
Sócios do 

Empreendimento
 ------0------ 

Pesquisar local para 
realização do 
empreendimento

Serra Cantareira, 
Granja Viana, Mauá

15/01/2006
Sócios do 

Empreendimento
 ------0------ 

Aluguel do 
empreendimento

No bairro determinado 
para realização do 
empreendimento

30/01/2006 Responsável Técnico  R$   1.500,00 /mês 

Montagem da Infra-
Estrutura do 
empreendimento

No bairro determinado 
para realização do 
empreendimento

30/01/2006 Responsável Técnico  R$              23.900,00 

Contratação mão-de-obra 
Própria

Agência de Seleção 
de Pessoal

30/03/2006
Agência de Seleção 
de Pessoal

 ------0------ 

Terceirização e Parcerias

Contatos com 
empresas e 
prestadores de 
serviços

30/03/2006
Equipe de 
implantação do 
projeto

 R$   300,00 /mês 

Licença de Trabalho
Registro em 
associação de criação 
de animais

30/03/2006
Equipe de 
implantação do 
projeto

R$    250,00 /ano

Formação do plantel de 
matrizes

Comprar animais 
campeões do 
mercado nacional e 
internacional

30/04/2006 Sócio Diretor  R$              72.000,00 

Part icipação em 
exposições

Inscrição de animais 
para participar em 
exposições.

30/04/2006 Sócio Diretor  R$  120,00 / trimestre 

Coquetel de 
inauguração com 
fornecedores e mídia 
especializada

30/05/2006 Sócio Diretor  R$                1.500,00 

Divulgação na mídia 
(veja SP, mídia 
especializada, jornal o 
Estado de SP)

30/05/2006 Sócio Diretor  R$     1.500,00 /mês 

Plano Operacional - Gatil Friend Cats

Viabilização do 
Negócio

Iniciar das 
Atividades 

Execução do 
Plano Diretor

Inauguração da Empresa
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9. ANÁLISE FINANCEIRA

9.1 Investimento

O investimento para iniciar as atividades da empresa é de R$ 95.900,00
para o primeiro ano, que compreende:

g Procura do local para instalação da empresa;

g Reformas necessárias;

g Compra de gaiolas, equipamentos;

g Móveis e utensílios;

g Pagamento dos funcionários;

g Despesas fixas;

g Compra de estoque;

g Compra das matrizes;

g Outras despesas.

Para isso é necessário um investimento inicial dos “Investidores ou Sócios”
de R$ 70 mil reais, sendo que a diferença de R$ 25.900,00 vem do resultado das
demais atividades, como o:

g Hotel;

g Aluguel do consultório veterinário;

g Venda de acessórios;

g Ração;

g Banho e tosa;

g Venda de acessórios.
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Tabela 7 - Investimentos

Pay-back:

Considerando o investimento de R$ 70 mil reais e o resultado de saldo de
caixa mensal teremos um retorno em aproximadamente vinte e seis meses. O
gráfico abaixo mostra o Pay-back simples e o descontado, onde utilizamos uma
taxa de 5% ao mês.

Gráfico 9 - Pay-Back

 

1 - Equipamentos Qtd Preço unit Total 3 - Matrizes/gatos
Secador 2 900,00 1.800,00 Macho Himalaio/Persa 2 1.500,00 3.000,00

Tousador 2 300,00 600,00 Macho Hagdoll 2 4.500,00 9.000,00

Ducha 2 50,00 100,00 Femeas Himalaio/Persa 10 1.500,00 15.000,00

Central telefônica 1 500,00 500,00 Femeas Hagdoll 10 4.500,00 45.000,00

Central de alarme 1 700,00 700,00 Total 3 12.000,00 72.000,00
Telefones 5 40,00 200,00 Depreciação 20% 14.400,00
Computador 2 1.300,00 2.600,00 4 - Reforma 5.000,00 5.000,00

Total 1 3.790,00 6.500,00 Reforma 5.000,00 5.000,00

Depreciação 20% -1.300,00 Total 4 5.000,00 5.000,00
2 - Movéis e Utensilios Qtd Preço unit Total
Mesa 2 250,00 500,00 Total  despesas 1º ano
Balcões 3 1.800,00 5.400,00

Fogão 1 250,00 250,00

Geladeira 1 700,00 700,00

Cadeiras 6 50,00 300,00 Investimento necessário
Sofá 2 500,00 500,00

Armarios 5 150,00 750,00

Gaiolas Femeas 20 150,00 3.000,00

Gaiolas Machos 4 250,00 1.000,00

Total 2 4.100,00 12.400,00 Sócios/Recursos próprios

Depreciação 10% -1.240,00 Receita dos outros serviços 
70.000,00R$                       
25.900,00R$                       

95.900,00R$            

Retorno em 26 meses

Origem dos Recursos

TABELA DE INVESTIMENTO (1º ano)

95.900,00R$            
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Gráfico 10 - Pay-back Descontado

Comparado o investimento de R$ 70 mil reais no Gatil com uma aplicação
financeira a 2% a.m. no período de cinco anos, o retorno investindo no Gatil, após
esse período, é 160% maior que de o da aplicação financeira.

Retorno em 5 anos – Investimento R$ 70.000,00:

g Gatil         :  596%  taxa de 3,29% a.m;

g Aplicação :  228%  taxa de 2,00% a.m.

O ganho realizado em cinco anos por uma aplicação financeira, no Gatil
seria feito em aproximadamente três anos. No primeiro ano, o retorno é negativo,
mas a partir do segundo, ocorre uma recuperação, um retorno de aproximada-
mente 1% devido ao ínicio das vendas dos filhotes e, no terceiro ano, ultrapassa o
investimento na aplicação.
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Gráfico 11 - Relação Aplicação Fin. x Gatil

Resultado Financeiro

Os resultados foram projetados para cinco  anos de atividade, considerando
uma inflação anual de 5%. Foram considerados para análise:

g Fluxo de caixa;

g Demonstrativo do resultado do exercício;

g Balanço patrimonial.

Fluxo de caixa: foi considerado um SD DE CAIXA/mês por volta de R$ 3 mil
reais, sendo a diferença depositada em aplicações financeiras a uma taxa de
0,90% a.m. No primeiro mês de atividade (jan de X1), ocorre a integralização do
capital de R$ 70 mil reais em dinheiro.

Demonstrativo do Resultado do Exercício: o resultado do exercício do
ano X1 para X2 teve um aumento 384%, bem elevado considerando com os de-
mais anos (12% a.a.), devido ao investimento inicial e à criação de gatos, que no 1º
ano apenas gera despesas (ocorre as compras das matrizes e o ínicio da criação), e
as vendas dos primeiros filhotes só ocorre a partir de março de X2.
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Gráfico 12 - Resultado (Ano X1 - Ano X5)

Balanço patrimonial :

Consideramos a integralização de R$ 70 mil reais de capital social e todas
as despesas, fornecedores e imposto, o pagamento à vista, bem como as vendas
de produtos e serviços.

Tabela 8 - DRE

Tabela 9 - Balanço Patrimon

 
ANO X1 ANO X2 ANO X3 ANO X4 ANO X5

( = ) Receita Total 403.405,71                   537.057,50                   591.004,80                   613.242,54                   636.592,17                   

( - ) Custo (183.807,36)                  (202.674,73)                  (214.189,61)                  (224.322,00)                  (234.405,39)                  

( = ) Receita Líquida 219.598,35                   334.382,77                   376.815,19                   388.920,54                   402.186,77                   

( - ) Despesa Administrativa (154.076,90)                  (166.948,35)                  (173.947,03)                  (181.616,95)                  (189.670,35)                  

( - ) Despesa de Venda (27.950,00)                    (26.197,50)                    (27.507,38)                    (28.882,74)                    (30.326,88)                    

(-/+)Despesa Financeira 1.854,54                       5.000,04                       21.646,09                     40.543,78                     61.416,89                     

( - ) Depreciação (10.990,00)                    (16.940,00)                    (16.940,00)                    (16.940,00)                    (16.940,00)                    

( = ) Resultado Bruto 28.436,00                     129.296,96                   180.066,87                   202.024,63                   226.666,42                   

( - ) IRPJ (17%) (6.415,90)                      (22.687,97)                    (30.611,37)                    (34.344,19)                    (38.533,29)                    

( - ) Resultado Líquido 22.020,10                     106.609,00                   149.455,50                   167.680,45                   188.133,13                   
Crescimento anual 0% 384% 40% 12% 12%

PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO 

 
ANO X1 ANO  X2 ANO X3 ANO X4 ANO X5 ANO X1 ANO  X2 ANO X3 ANO X4 ANO X5

CIRCULANTE 7.110,10        130.659,10    297.054,60    481.675,04    686.748,18    CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISPONÍVEL 7.110,10        130.659,10    297.054,60    481.675,04    686.748,18    EXIGÍVEL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Caixa 4.255,56        3.804,52        2.553,93        2.630,59        1.286,84        

    Investmento 2.854,54        126.854,58    294.500,67    479.044,45    685.461,34    

REALIZÁVEL A LONGO PRZ

IMOBILIZADO 84.910,00 67.970,00 51.030,00 34.090,00 17.150,00 PATRIMONIO LÍQUIDO 92.020,10      198.629,10    348.084,60    515.765,04    703.898,18    
    Reformas 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Capital Social 70.000,00      70.000,00      70.000,00      70.000,00      70.000,00      

    Móveis e utensílios 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 Lucro do Exercicio 22.020,10      106.609,00    149.455,50    167.680,45    188.133,13    
    Equipamentos 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 Lucro acumulado 22.020,10      128.629,10    278.084,60    445.765,04    633.898,18    
    Matrizes 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00

( - ) Depreciação (10.990,00)    (27.930,00)    (44.870,00)    (61.810,00)    (78.750,00)    

TOTAL 92.020,10      198.629,10    348.084,60    515.765,04    703.898,18    TOTAL 92.020,10      198.629,10    348.084,60    515.765,04    703.898,18    

ATIVO PASSIVO

Projeção do Balanço Patrimonial Social do Ano X1 a X5

01 - Gatos de Raça.pmd 15/11/2006, 22:5179



80

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

Margem de contribuição :

70%, variando de acordo com cada produto e serviço.

Gráfico 13 - Margem de Contribuição

Despesas e custos

Despesas/Custos Fixos :

Considerado as despesas básicas, como: água, luz, telefone, internet, terceiros,
aluguel, despesas de venda, criação das matrizes e folha de pagamento. No ajuste
anual foi levado em consideração a inflação projetada para cinco anos (5% a.a).

Custo variável :

Considerado os custos relativos a cada atividade:

g Gatil: ração, medicamentos e areia;

g Acessórios: compra de acessórios como xampu,  casinha, arranhador e etc;

g Ração: compra de ração Premium e Super Premium;

g Banho e tosa: xampu, creme rinse, talco e perfume;

g Consultório: não possui.
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Tabela 10 - Projeção de Custos

Ocorre um aumento nos custos variáveis a partir do 2º ano, devido aos nasci-
mentos dos primeiros filhotes, demais aumentos das despesas ocorrem devido aos
ajustes de preço.

Gráfico 14 - Custos

O rateio dos custos fixos serão feitos através do método ABC e a partir daí
calculado o ponto de equilíbrio e lucro por atividade.

 

Despesas ANO X1 ANO X2 ANO X3 ANO X4 ANO X5 Prod/Serv. ANO X1 ANO X2 ANO X3 ANO X4 ANO X5
Agua -1.800,00 -1.890,00 -1.984,50 -2.083,73 -2.187,91 Gatil 0,00 -9.677,00 -11.542,00 -11.542,00 -10.986,40
Luz -6.000,00 -6.300,00 -6.615,00 -6.945,75 -7.293,04 Ração -146.571,43 -153.900,00 -161.595,00 -169.674,75 -178.158,49
telefone -4.800,00 -5.040,00 -5.292,00 -5.556,60 -5.834,43 Consultório 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Intermet -1.200,00 -1.260,00 -1.323,00 -1.389,15 -1.458,61 Banho e Tossa -21.085,71 -22.140,00 -23.247,00 -24.409,35 -25.629,82
Contabilidade -3.600,00 -3.780,00 -3.969,00 -4.167,45 -4.375,82 Hotel -2.264,50 -2.377,73 -2.496,61 -2.621,45 -2.752,52
Aluguel -18.000,00 -18.900,00 -19.845,00 -20.837,25 -21.879,11 Acessorios -13.885,71 -14.580,00 -15.309,00 -16.074,45 -16.878,17
Folha Pagto -103.736,72 -108.923,56 -114.369,73 -120.088,22 -126.092,63 Total Geral -183.807,36 -202.674,73 -214.189,61 -224.322,00 -234.405,39
Gatil -14.940,18 -20.854,79 -20.548,80 -20.548,80 -20.548,80
Despesa Mkt -27.950,00 -26.197,50 -27.507,38 -28.882,74 -30.326,88

Total 1 -182.026,90 -193.145,85 -201.454,41 -210.499,69 -219.997,23
Depreciação -10.990,00 -16.940,00 -16.940,00 -16.940,00 -16.940,00

Total Geral -193.016,90 -210.085,85 -218.394,41 -227.439,69 -236.937,23

Tabela de Custos Fixos Tabela de Custos Variáveis

TABELA DE PROJEÇÃO DE CUSTOS
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Tabela 11 - Rateio de Custos

No ponto de equilíbrio foi considerada a projeção média dos cinco anos
(receita — custos fixos alocados, métodos ABC — custos variáveis) em duas
visões: quantidade e volume de receita.

 Gráfico 15 - Ponto de Equilíbrio Unidades

 

Acessorios Hotel Banho e Tosa Ração Gatil Total
Receita 51.151,56 68.429,42 93.209,51 213.131,49 136.812,50 562.734,47
PV unit. 25,00 38,68 22,10 11,84 1.954,46 21,56
Qtd vendida 2.046 1.769 4.217 18.000 70 26.102
Custo Variável -15.345,47 -2.502,56 -23.302,38 -115.699,95 -10.936,85 -167.787,21
CV unit. -7,50 -1,41 -5,53 -6,43 -156,24 -6,43
Margem de Lucro 35.806,09 65.926,86 69.907,13 97.431,54 125.875,65 394.947,26
ML unit 17,50 37,26 16,58 5,41 1.798,22 15,13
% ML 70% 96% 75% 46% 92% 70%
Custo Fixo (29.017,91)          (35.896,44)          (38.189,28)          (32.457,17)          (65.890,55)          (201.451,34)        
% 14% 18% 19% 16% 33%
MO (17.196,33)          (24.074,86)          (26.367,70)          (20.635,59)          (26.367,70)          (114.642,17)        
% 15% 21% 23% 18% 23% 57%
MKT (5.634,58)            (5.634,58)            (5.634,58)            (5.634,58)            (5.634,58)            (28.172,90)          
% 20% 20% 20% 20% 20% 14%
Depreciação (307,00)               (307,00)               (307,00)               (307,00)               (14.400,00)          (15.628,00)          
% 2% 2% 2% 2% 92% 8%
Despesas Fixas (5.880,00)            (5.880,00)            (5.880,00)            (5.880,00)            (19.488,27)          (43.008,27)          
% 20% 20% 20% 20% 20% 21%
Lucro 6.788,18             30.030,42           31.717,85           64.974,37           59.985,10           193.495,92         
PE (Qtd) 1.658                  963                     2.304                  5.996                  37                       13.314                
PE (em R$) 41.454                37.259                50.919                71.000                71.616                201.451              

RATEIO DOS CUSTOS - ABC / PONTO DE EQUILIBRIO POR PRODUTO/SERVIÇO
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Gráfico 16 - Ponto de Equilibrio Receita

 As melhores lucratividades são as do: consultório, venda de gato e do
hotel. Já a ração, o retorno é baixo, em torno de 25% .

Gráfico 17 - Lucro por Atividade
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Orçamento das atividades

Foi considerado orçamento por atividade, com projeção para cinco anos,
crescimento de 5% a.a. na receita e nos custos variáveis, calculados dentro da
capacidade da empresa e do mercado consumidor.

Nos valores de venda de produtos e serviços foi considerada a média do
mercado, bem como os custos variáveis, conforme abaixo:

Atividade 1: Arrendamento do consultório veterinário

Tabela 12 - Consultório Veterinário

 

Serviço           : Arrendamento do Consultório Veterinário
Consultório     : 1 Arrendatários  : 6

Aluguel mês   :
Custo mensal  :

Aluguel consultório 1.500,00

(-) Custo mensal 0,00

Lucro Bruto 1.500,00 Aluguel mês (período)
% Margem Lucro 100%

Receita Bruta 1.500,00

( - )Custo 0,00

Lucro Bruto 1.500,00

Descrição P/mês

Planilha de Receita e Custos  : Consultório Veterinário

Dias da Semana 14:00 - 20:00 hrs 20:00 - 8:00 hrs

1.500,00R$                       

-R$                               

Demonstração de Resultados por mês

8:00 - 14:00 hrs
300,00

500,00

350,00 200,00
ter - quin - sab

Diás e horário do arrendamento do consultório

200,00

1.500,00Total de aluguel por mês

250,00
seg - quar - sex - dom

600,00
200,00

400,00

 Total ano
Ano X1 18.000,00

5% Ano x2 18.900,00
5% Ano X3 19.845,00
5% Ano X4 20.837,25
5% Ano X5 21.879,11

Total ano
Ano X1 0,00

5% Ano x2 0,00
5% Ano X3 0,00
5% Ano X4 0,00
5% Ano X5 0,00

Total ano
Ano X1 18.000,00

5% Ano x2 18.900,00
5% Ano X3 19.845,00
5% Ano X4 20.837,25
5% Ano X5 21.879,11

( - ) Custo - (Agua   - Luz - 
manutenção - limpeza)

Projeção

( = )Margem Lucro

Projeção

( = ) Receita Bruta (Aluguel)

Projeção
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Atividade 2 : Hotel

Tabela 13 - Hotel

 

Serviço           : Hotel para gatos
Gaiolas           : 8

Busca e leva   : Terceirizado

Diária             :
Custo diária    : (alimentação/dia: 150 grs x R$8,50 -Ração Super Premium )

Descrição P/dia %

Diária hospedagem 35,00 40% 3

(-) Custo diária 1,28 90% 7 Ocupação Média
Lucro p/diária 33,72 Diarias por semana 34 61%
% Margem Lucro 96% Diárias por mês 147 61%

Receita Bruta 5.160,00

( - )Custo -188,71

Lucro Bruto 5.348,71

35,00R$                            

1,28R$                              

Planilha de Receita e Custos  : Hotel

Total diáriasPrevisão de ocupação 

seg - qui

sex - dom

Demonstração de Resultados por mês

 ( = )Receita Bruta Ano Total ano
X1 61.920,00

5% X2 65.016,00
5% X3 68.266,80
5% X4 71.680,14
5% X5 75.264,15

( - )Custo Ano Total ano
X1 -2.264,50

5% X2 -2.377,73
5% X3 -2.496,61
5% X4 -2.621,45
5% X5 -2.752,52

Ano Total ano
X1 59.655,50

5% X2 62.638,27
5% X3 65.770,19
5% X4 69.058,69
5% X5 72.511,63

( = )Lucro Bruto

Projeção 
inflação

Projeção 
inflação

(Diárias)

Projeção 
inflação

(Limpeza -  cuidados  
alimentação - 
funcionários)

01 - Gatos de Raça.pmd 15/11/2006, 22:5185



86

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

Atividade 3: Acessórios

Tabela 14 - Acessórios

 

Serviço             : Venda de Acessários em geral para gatos(Xampu, talco, roupas, casinhas, etc...)
Local                : Gat Shop - exposições - telefone - Consultório

Custo Variável  : Compra de acessórios 

Receita Bruta 2.700,00

(-) Custo 500,00

Lucro Bruto 2.200,00 Receita por semana
% Margem Lucro 81% Receita por mês

Receita Bruta 3.857,14

( - )Custo -1.157,14

Lucro Bruto 2.700,00

Planilha de Receita e Custos  : Venda de Acessórios em Geral

Descrição P/mês
Previsão de Vendas de Acessórios por dia

Dias da Semana Receita Bruta (- ) Custo LucroBruto
seg - sexta 100,00 -30,00 70,00

sab - dom 200,00 -60,00 140,00

900,00 -270,00 210,00
3.857,14 2.700,00

Demonstração de Resultados por mês

-1.157,14

 ( = ) Receita bruta Total ano
Ano X1 46.285,71

5% Ano x2 48.600,00
5% Ano X3 51.030,00
5% Ano X4 53.581,50
5% Ano X5 56.260,58

( - ) Custo Total ano
Ano X1 -13.885,71

5% Ano x2 -14.580,00
5% Ano X3 -15.309,00
5% Ano X4 -16.074,45
5% Ano X5 -16.878,17

Total ano
Ano X1 32.400,00

5% Ano x2 34.020,00
5% Ano X3 35.721,00
5% Ano X4 37.507,05
5% Ano X5 39.382,40

( = ) Lucro bruto

Projeção

Projeção

(Venda de xampu, 
roupas,talco, casinhas, 

etc)

Projeção

(pagto dos fornecedores 
)
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Atividade 4: Gatil

Tabela 15 - Gatil

 
Mês Mês

Vacina Quadrupla + Raiva 28,00 Filhote Himalaia e Persa até 1kg - 3,3 kg/mês 36,30

Vacina Quadrupla  20,00 Filhote Himalaia e Persa até 2kg - 3,3 kg/mês 36,30

Medicamentos 5,00 Filhote Himalaia e Persa até 3kg - 3.9 kg/mês 42,90

Veterinario 400,00 Filhote Himalaia e Persa até 4kg - 4,2 kg/mês 46,20

Areia 4,00 Filhote Ragdoll até 2kg - 6,6 kg/mês 72,60

Total 1 457,00 Filhote Ragdoll até 3kg - 5,1 kg/mês 56,10

Filhote Ragdoll até 5kg - 5,1 kg/mês 56,10

Mês Filhote Ragdoll até 7kg - 6,3 kg/mês 69,30

Fêmea Himalaia e Persa - 3,3 kg/mês 32,18 Total 3 415,80
Macho Mimalaia e Persa - 4,8 kg/mês 40,80

Fêmea Ragdoll - 6,3 kg/mês 61,43

Macho Ragdoll - 8,1 kg/mês 68,85

Total 2 203,25 1.076,05

Minimo Maximo Média
Pet 450,00 600,00 525,00 1 525,00

Breeder 750,00 1.000,00 875,00 2 1.750,00

Show 1.200,00 2.000,00 1.600,00 1 1.600,00

4 3.875,00 968,75

Minimo Maximo Média
Pet 2.500,00 3.000,00 2.750,00 1 2.750,00

Breeder 3.500,00 4.000,00 3.750,00 1 3.750,00

Show 4.000,00 4.500,00 4.250,00 1 4.250,00

3 10.750,00 3.583,33

Saúde/cuidados/higiene(Filhotes e adultos)

Tabela de gastos/preços

Total Geral

Raça Preço de venda

Gato adulto

Gato filhote

Ragdoll

Total

Qtd.filhote 
p/cria

Receita 
p/criaPersa e Himalaio

Total

Raça Preço de venda

 ANO X1 ANO X2 ANO X3 ANO X4 ANO X5
Custo Fixo Total Total Total Total Total
Medicamentos -60,00 -60,00 -60,00 -60,00 -60,00
Veterinário -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00 -4.800,00
Areia/Ração Matriz -10.080,18 -15.994,79 -15.688,80 -15.688,80 -15.688,80
Total fixo -14.940,18 -20.854,79 -20.548,80 -20.548,80 -20.548,80
Custo Variável Criação 
gato Total Total Total Total Total
Ração/Vacina Filhote 0,00 -9.677,00 -11.542,00 -11.542,00 -10.986,40
Total variável 0,00 -9.677,00 -11.542,00 -11.542,00 -10.986,40
Total Custo -14.940,18 -30.531,79 -32.090,80 -32.090,80 -31.535,20
Receita 0,00 108.500,00 146.250,00 146.250,00 146.250,00

Resultado mensal -14.940,18 77.968,21 114.159,20 114.159,20 114.714,80
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Atividade 5: Banho e Tosa

Tabela 16 - Banho e tosa

 

Banho e tosa em gatos

2

1 hora

Preço do serviço         : R$ 20,00

R$ 5,00 (xampu e outros produtos utilizados)

Receita Bruta 20,00
(-) Custo -5,00

Lucro Bruto 15,00 Total na semana
% Margem Lucro 75% Total no Mês

Receita Bruta 7.028,57

( - )Custo -1.757,14

Lucro Bruto 5.271,43

Descrição p/serv.

Planilha de Receita e Custos  : Banho e Tosa

Dias da Semana por/dia Receita Bruta Custo

sab - dom 16

Demonstração de Resultados por mês
351 7.028,57
82

seg - sexta 10

-1.757,14

200,00 -50,00

1.230,001.640,00 -410,00
-80,00

5.271,43

320,00

Serviço                       : 
Qtd  local p/serviço     :
Tempo do serviço       :

Custo                          :

Previsão de banhos e Tosa por dia
Lucro bruto

150,00
240,00

 Receita Total ano
Ano X1 84.342,86

5% Ano x2 88.560,00
5% Ano X3 92.988,00
5% Ano X4 97.637,40
5% Ano X5 102.519,27

Fornecedor Total ano
Ano X1 -21.085,71

5% Ano x2 -22.140,00
5% Ano X3 -23.247,00
5% Ano X4 -24.409,35
5% Ano X5 -25.629,82

Total ano
Ano X1 63.257,14

5% Ano x2 66.420,00
5% Ano X3 69.741,00
5% Ano X4 73.228,05
5% Ano X5 76.889,45

Projeção

Pagto à vista

Margem Lucro

Projeção

Projeção

Venda à vista
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Atividade 6: Ração

Tabela 17 - Ração

 
Venda de ração Super Premium

Loja e Telefone

Terceirizado

15,00R$     9,00R$       

11,00R$     7,00R$       

4,00R$       2,00R$       

Dias da Semana
Super Pr. Premium Total Super Pr. Premium Total Super Pr. Premium Total Super Pr. Premium Total

10 25 35 150,00 225,00 375,00 -110,00 -175,00 -285,00 40,00 50,00 90,00
20 50 70 300,00 450,00 750,00 -220,00 -350,00 -570,00 80,00 100,00 180,00

Total Kg p/semana 100 250 350 1.500,00 2.250,00 3.750,00 -1.100,00 -1.750,00 -2.850,00 400,00 500,00 900,00
Total Kg p/mês 429 1.071 1.500 6.428,57 9.642,86 16.071,43 -4.714,29 -7.500,00 -12.214,29 1.714,29 2.142,86 3.857,14

Receita Bruta 16.071,43

( - )Custo -12.214,29

Lucro Bruto 3.857,14

Planilha de Receita e Custos  : venda de Ração

Premium

Receita Bruta/dia ( - ) Custo

Serviço                            :     
Local                               :
Entrega(compra tel.)        :

Preço Venda p/ Kg          :
Tipos de ração Super Premium

seg - quinta

sex - domingo

22%

Lucro bruto
% Margem de Lucro 27%

Custo p/Kg                       :

Demonstração de Resultados por mês

kg/dia
Previsão de Venda de ração por dia

( = ) Lucro bruto

 Receita Total ano
Ano X1 192.857,14

5% Ano x2 202.500,00
5% Ano X3 212.625,00
5% Ano X4 223.256,25
5% Ano X5 234.419,06

Fornecedor Total ano
Ano X1 -146.571,43

5% Ano x2 -153.900,00
5% Ano X3 -161.595,00
5% Ano X4 -169.674,75
5% Ano X5 -178.158,49

Total ano
Ano X1 46.285,71

5% Ano x2 48.600,00
5% Ano X3 51.030,00
5% Ano X4 53.581,50
5% Ano X5 56.260,58

Margem Lucro

Projeção

Projeção

Venda à vista

Projeção

Pagto à vista
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A venda de ração é a maior participação na receita, porém, a menor mar-
gem de lucro. Já a receita com venda de gatos é a segunda melhor em volume de
receita com baixo custo, sendo a melhor atividade, ou seja, o carro chefe da
empresa.

Gráfico 18 - Composição da Receita
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10. ANEXOS

Financeiro
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1 - ENTRADAS ANO X1 ANO X2 ANO X3 ANO X4 ANO X5
Venda de Filhotes -                              108.500,00                  146.250,00                  146.250,00                  146.250,00
Venda de Ração (premium/super) 192.857,14                  202.500,00                  212.625,00                  223.256,25                  234.419,06
Banho & Tosa 84.342,86                    88.560,00                    92.988,00                    97.637,40                    102.519,27
Hotel 61.920,00                    65.016,00                    68.266,80                    71.680,14                    75.264,15
Venda de Acessórios 46.285,71                    53.581,50                    51.030,00                    53.581,50                    56.260,58
Arrendamento Consultório 18.000,00                    18.900,00                    19.845,00                    20.837,25                    21.879,11
TOTAL DE ENTRADAS 403.405,71                  537.057,50                  591.004,80                  613.242,54                  636.592,17                  
2- SAÍDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1. Custos/Despesas Variáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compra de Ração -146.571,43 -153.900,00 -161.595,00 -169.674,75 -178.158,49
Compra de Acessórios -13.885,71 -14.580,00 -15.309,00 -16.074,45 -16.878,17
Compra de produtos para banho e tosa -21.085,71 -22.140,00 -23.247,00 -24.409,35 -10.986,40
Pagto Vacinas e ração p/gatil 0,00 -9.677,00 -11.542,00 -11.542,00 -25.629,82
Pagto  veterinário -2.264,50 -2.377,73 -2.496,61 -2.621,45 -2.752,52
Subtotal 1 (183.807,36)                (202.674,73)                (214.189,61)                (224.322,00)                (234.405,39)                
2.2. Custos/Despesas Fixas -                              -                              -                              -                              -                              
Folha de pagto(salário e Contr.Sociais) (103.736,72)                (108.923,56)                (114.369,73)                (120.088,22)                (126.092,63)                
Despesas Contábeis (3.600,00)                    (3.780,00)                    (3.969,00)                    (4.167,45)                    (4.375,82)                    
Aluguel (18.000,00)                  (18.900,00)                  (19.845,00)                  (20.837,25)                  (21.879,11)                  

(14.940,18)                  (20.854,79)                  (20.548,80)                  (20.548,80)                  (20.548,80)                  
Água (1.800,00)                    (1.890,00)                    (1.984,50)                    (2.083,73)                    (2.187,91)                    
Luz (6.000,00)                    (6.300,00)                    (6.615,00)                    (6.945,75)                    (7.293,04)                    
Telefone/Internet (6.000,00)                    (6.300,00)                    (6.615,00)                    (6.945,75)                    (7.293,04)                    
Impostos (6.415,90)                    (22.687,97)                  (30.611,37)                  (34.344,19)                  (38.533,29)                  
Despesa de marketing (27.950,00)                  (26.197,50)                  (27.507,38)                  (28.882,74)                  (30.326,88)                  
Subtotal 2 (188.442,80)                (215.833,81)                (232.065,78)                (244.843,88)                (258.530,53)                
2.3. Investimentos -                              -                              -                              -                              -                              
Equipamentos (6.500,00)                    -                              -                              -                              -                              
Móveis e Utensilios (12.400,00)                  -                              -                              -                              -                              
Compra do Plantel (72.000,00)                  -                              -                              -                              -                              
Reformas/construção (5.000,00)                    -                              -                              -                              -                              
Subtotal 3 (95.900,00)                  -                              -                              -                              -                              
TOTAL DE SAÍDAS (468.150,16)                (418.508,54)                (446.255,39)                (469.165,87)                (492.935,92)                

SALDO DE CAIXA (64.744,44)                  118.548,96                  144.749,41                  144.076,67                  143.656,25                  
SALDO INICIAL DE CAIXA 70.000,00                    4.255,56                     3.804,52                     2.553,93                     2.630,59                     
Aplicação bancário (46.000,00)                  (119.000,00)                (146.000,00)                (144.000,00)                (145.000,00)                
Resgate 45.000,00                    
Juros aplicação financeira(Jrs a.m) 1.854,54                     5.000,04                     21.646,09                    40.543,78                    61.416,89                    
Saldo Conta Investimento 2.854,54                     126.854,58                  294.500,67                  479.044,45                  685.461,34                  
Empréstimo -                              -                              -                              -                              -                              
Juros de empréstimo -                              -                              -                              -                              -                              
Saldo de Empréstimo -                              -                              -                              -                              -                              

SALDO FINAL DE CAIXA 4.255,56                     3.804,52                     2.553,93                     2.630,59                     1.286,84                     

ANO X1 ANO X2 ANO X3 ANO X4 ANO X5
( = ) Receita Total 403.405,71                  537.057,50                  591.004,80                  613.242,54                  636.592,17                  
( - ) Custo (183.807,36)                (202.674,73)                (214.189,61)                (224.322,00)                (234.405,39)                
( = ) Receita Líquida 219.598,35                  334.382,77                  376.815,19                  388.920,54                  402.186,77                  
( - ) Despesa Administrativa (154.076,90)                (166.948,35)                (173.947,03)                (181.616,95)                (189.670,35)                
( - ) Despesa de Venda (27.950,00)                  (26.197,50)                  (27.507,38)                  (28.882,74)                  (30.326,88)                  
(-/+)Despesa Financeira 1.854,54                     5.000,04                     21.646,09                    40.543,78                    61.416,89                    
( - ) Depreciação (10.990,00)                  (16.940,00)                  (16.940,00)                  (16.940,00)                  (16.940,00)                  
( = ) Resultado Bruto 28.436,00                    129.296,96                  180.066,87                  202.024,63                  226.666,42                  
( - ) IRPJ (17%) (6.415,90)                    (22.687,97)                  (30.611,37)                  (34.344,19)                  (38.533,29)                  

( - ) Resultado Líquido 22.020,10                    106.609,00                  149.455,50                  167.680,45                  188.133,13                  

Crescimento anual 0% 384% 40% 12% 12%

PREVISÃO FLUXO DE CAIXA 

PROJEÇÃO DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO 
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B – Padrões TICA  das Raças Persa e Himalaio

Revised 09/30/02 Persian Breed Group Standard, 05/01/2003

PERSIAN BREED GROUP (PS/HI/ES)

The Exotic Shorthair (ES) is the shorthair equivalent of the Persian and
Himalayan breeds and is differentiated from the Persian and Himalayan by coat
length ONLY. It is accepted in ALL colors. Its plush, dense coat and similar type give
the breed a teddy bear-like appearance. The Himalayan (HI) is a man-made
hybrid breed identical to the Persian, but distinguished by the points on the cats’
extremities (the facial mask, feet, ears, and tail) which results in a Persian-type cat
with the coloring and deep blue eyes of the Siamese-patterned cat. The Persian
(PS) has a long coat, flowing all over the body with a dense undercoat giving the
coat full volume. The ruff should be immense. All traditional, sepia and mink
colors are accepted.

HEAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 points

Shape . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ears . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Eyes .. . . . . . . . . . . . . . 10

Chin . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Nose . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Profile . . . . . . . . . . . . . . . 5

Neck . . . . . . . . . . . . . . . . 2

BODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 points

Torso . . . . . . . . . . . . . . . 10

Feet and Legs . . . . . . . . . 5

Tail . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Boning . . . . . . . . . . . . . . 10

Musculature . . . . . . . . . . . 5

COAT/COLOR/PATTERN . . 20 points

Length/Texture . . . . . . . 10

Color/Pattern . . . . . . . . . 10

OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . 10 points

Condition . . . . . . . . . . . . . 5

Balance . . . . . . . . . . . . . . 5
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CATEGORIES:

PS: Traditional, Sepia, and Mink.

HI: Pointed.

ES: All.

DIVISIONS: All.

COLOR: All.

HEAD:

Shape: Round, broad, smooth domed, with great breadth. Should be medium
to large in size and in proportion to body. Jaws broad and powerful with perfect
tooth occlusion. Cheeks should be full and prominent. Overall sweet expression.

Ears: Small and round tipped, not unduly open base. Set wide apart, fitting
into contour of head.

Eyes: Large, round, and full. Set level and far apart giving a sweet expression
to the face, eye color has equal importance to size and shape.

PS/ES: Deep brilliant eye color preferred which conforms to coat color.

HI: Deepest blue preferred, but light to medium blue is acceptable.

Chin: Strong, full, well-developed, fitting into the face.

Nose: Almost as broad as long with open nostrils. Muzzle should be short,

broad and full.

Profile: Short, snub-nose, definite break directly between eyes. Forehead,
nose and chin in straight line.

Neck: Short, thick, and well muscled.

BODY:

Torso: Cobby, firm, well-rounded mid section, in proportion. Medium to
large in size. Back short and level. The chest is to be deep; equally massive across
the shoulders and rump with a

short, well-rounded abdomen and ribs.

Legs: Large bones, well-developed and with firm musculature. In front view,
the forelegs should be short and straight from breadth of chest adding to sturdy
appearance, not to have a bull dog appearance. When viewed from the rear, the
legs should be straight.

Feet: Round and large.

Tail: Short and straight. In proportion to body length.
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Boning: Heavy, sturdy and in proportion.

Musculature: Firm and well developed, not overly fat.

COAT/COLOR/PATTERN:

Length: (PS/HI) Long all over the body. Full of life. Dense undercoat giving
the coat full volume. Ruff should be immense. Seasonal variations in coat shall be
recognized.

Length: (ES) Short, but slightly longer than other shorthairs. Soft, dense,
plush; standing away from body. Seasonal variation in coat and density should be
recognized.

Color: (PS/ES) As described in TICA Color Descriptions.

Color: (HI) Clear color preferred with subtle shading allowed. Allowance
should be made for darker shaded areas on coats of mature cats. There must be a
definite contrast between the body and point color. The points, comprising of the
ears, legs, feet, tail, and mask, must show the basic color of the cat.

OTHER:

Condition/Balance: Should reflect excellent health and robust power with
good muscle tone, well-muscled, but not fat. All parts of the body should be in
proportion to each other.

GENERAL DESCRIPTION: The ideal PS/HI/ES is a strong cat with excellent
boning and musculature, a well-balanced cat, giving the impression of robust power.
The face should be round with a sweet, pleasant expression and large, round
expressive eyes. The cat should be well-balanced physically and temperamentally,
gentle and amenable to handling.

ALLOWANCES: Consideration should be given to the fact that females will
generally be smaller than males, but should be in proportion and balance for their size.

PENALIZE: Long or narrow head; long Roman nose; thin muzzle; mild overshot
or undershot jaw; bite deformity. Missing canine teeth in whole adult cats.

Asymmetry: while nature never creates a perfectly symmetric structure,
recognition should be given to any obviously asymmetric head structure, (i.e.,
crooked or off-center nose, mouth, etc.). Such asymmetry should be penalized
according to severity. Ears that are large, pointed, slanting out from the head or set
too close together. A narrow chest, or long back. Poor muscle tone. Poor coat
condition. Slab flanks. Small or close-set eyes. Pale, weak eye color.

WITHHOLD ALL AWARDS: Overall lack of merit. Lockets or buttons. Kinked
tail. Severe malocclusion or extremely asymmetric face structure; crossed, slanted
or improperly focusing eyes. Severe overshot or undershot jaw. Poor overall
condition. Eye color other than blue in Himalayans.
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Temperament must be unchallenging; any sign of definite challenge shall
disqualify. The cat may exhibit fear, seek to flee, or generally complain aloud but
may not threaten to harm.

In accordance with Show Rules, ARTICLE SIXTEEN, the following shall
be considered mandatory disqualifications: a cat that bites (216.9), a cat
showing evidence of intent to deceive (216.10), adult whole male cats not having
two descended testicles (216.11), cats with all or part of the tail missing , except as
authorized by a Board approved standard (216.12.1), cats with more than five toes
on each front foot and four toes on each back foot, unless proved the result of an
injury or as authorized by a Board approved standard (216.12.2), visible or invisible
tail faults if Board approved standard requires disqualification (216.12.4),
crossed eyes if Board approved standard requires disqualification (216.12.5),
total blindness (216.12.6), markedly smaller size, not in keeping with the breed
(216.12.9), and depression of the sternum or unusually small diameter of the rib
cage itself (216.12.11.1). See Show Rules,

ARTICLE SIXTEEN for more comprehensive rules governing  penalties and

disqualifications.

C – Padrões TICA da Raça Ragdoll.

Revised 05/01/04 Ragdoll Breed Standard, 05/01/2004

RAGDOLL (RD)

HEAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 points

Shape . . . . . . . . . . . . . . 10

Ears . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Eyes .. . . . . . . . . . . . . . . 5

Chin . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Muzzle . . . . . . . . . . . . . . . 5

Profile . . . . . . . . . . . . . . . 5

Neck . . . . . . . . . . . . . . . . 5

BODY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 points

Torso . . . . . . . . . . . . . . . 10

Legs . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Feel . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tail . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Boning . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Musculature . . . . . . . . . . . 5

COAT/COLOR/PATTERN . . 25 points

Length . . . . . . . . . . . . . . . 5

Texture . . . . . . . . . . . . . . 5

Pattern . . . . . . . . . . . . . . . 5

Color . . . . . . . . . . . . . . . 10

CATEGORY: Pointed.

DIVISIONS: Solid Division, Tabby Division, Tortie Division and Particolor
Division (mitted and bicolor patterns).

COLORS: All pointed colors.

PERMISSIBLE OUTCROSSES: None.

HEAD:

Shape: Broad modified wedge, with slightly rounded contours, slightly
rounded forehead, appearance of flat plane in area between ears, skull medium
in size.

Ears: Medium in size, continuation of modified wedge, broad at base, slight
tilt forward, rounded tip, medium furnishings.

Eyes: Blue, large, oval, moderately wide-set, outer aperture to fall in line
with base of ear, not oriental.

Chin: Well-developed.

Muzzle: Round, medium in length.

Profile: Gentle curve, with straight last segment (at the nose). Chin well
developed, strong, in line with nose and upper lip

Neck: Short, heavy, strong.

BODY:

Torso: Medium to large, long and substantial with full chest, rump slightly
higher than shoulders, shoulder blades broad, not prominent. Fat pad on lower
abdomen acceptable (Greater Omentum), heavier in hindquarters. Females may
be appreciably smaller than males.

Legs: Substantial boning, medium length, in proportion to body, hind legs
slightly higher than front legs.

Feet: Large, round, tufting desirable.
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Tail: Long, equal to body length from rump, medium at base with a slight
taper, carried at an angle higher than back.

Boning: Strong, substantial.

Musculature: Muscular, powerful.

COAT:

Length: Semi-long, medium undercoat. Allow for shorter coats on unaltered
adults and seasonal variations.

Texture: Silky, plush.

Miscellaneous: The coat lies with the body and breaks as the cat moves.
The coat is longest around the neck and the outer edges of the face giving the
appearance of a bib. The coat is short on the face and increases in length from the
top of the head down through the shoulder blades and back, with the coat on the
sides and stomach being medium to long. The fur on the front legs is thick and
short to medium in length. The fur on the hind legs is medium to long, thick and
feather-like. The paws are feather tufted. Abundant ruff desirable.

COLOR/PATTERN: Body and point color are weighted equally.

SOLID POINT DIVISION:

Points: Ears, mask, feet and tail tobe darker, well-defined color.

Body: Definite contrast between body and points, chest, bib and chin
areas may be somewhat lighter in color. Soft shadings of color are allowed on
body. Allowance to be made for a cat under 2 years of age

PARTICOLOR DIVISION:

Mitted Pattern:

Points: Legs (except for feet), ears, mask, and tail well-defined. A broken or
evenly matched white blaze of even dimension on nose and/or between eyes to be
acceptable. White not extending into the colored nose leather. Chin must be white.

Front feet: White mittens evenly matched.

Back Legs: Entirely white extending no higher than mid-thigh. White must
go around the hocks entirely.

Body: Definite contrast between body and points. There should be a white
belly stripe, varying in width from the bib down the underside between the forelegs
to under the base of the tail

Bicolor Pattern:

Points: Ears, mask and tail to be well-defined. Mask to have an inverted
“V” which should be as symmetrical as possible and should not extend beyond the
outer edge of the eye on either side. The nose leather must be pink.
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Body: Chest, stomach, all four legs, feet and ruff are to be white. Definite
contrast between body and points, may have various markings of white and color
patches. White should reach above the elbow on the front legs, and above the
hock on the rear legs.

GENERAL DESCRIPTION: The ideal Ragdoll grows large and heavy. Full
maturity of color is not achieved until 2 years old and full weight and size is not
expected for at least 4 years. The cat is firm and muscular with no fat except on
the lower abdomen. Overall impression is of subdued power.

ALLOWANCES: Lighter eye color in dilutes. Seasonal changes in coat length
and texture.

PENALIZE:

General: Short tail, pointed ears, short legs; cobby body, Roman nose.

Mitted: Any dark spotting on white mittens, lack of white belly stripe, white
on ears and/or tail.

Bicolor: Pigment on stomach; whiskers other than white, white on ears and/
or tail, white beyond the outside edge of the eye, or pigment on any area designated
white.

WITHHOLD ALL AWARDS (WW):

General: Any eye color other than blue.

Pointed: Any white.

Mitted: Lack of white chin.

Bicolor: Any dark markings on area of white mask.

Temperament must be unchallenging; any sign of definite challenge shall
disqualify. The cat may exhibit fear, seek to flee, or generally complain aloud but
may not threaten to harm.

In accordance with Show Rules, ARTICLE SIXTEEN, the following shall
beConsidered mandatory disqualifications: a cat that bites (216.9), a cat
showing evidence of intent to deceive (216.10), adultwhole male cats not having
two descended testicles (216.11), cats with all or part of the tail missing , except as
authorized by a Board approved standard (216.12.1), cats with more than five toes
on each front foot and four toes on each back foot, unless proved the result of an
injury or as authorized by a Board approved standard (216.12.2), visible or invisible
tail faults if Board approved standard requires disqualification (216.12.4),
crossed eyes if Board approved standard requires disqualification (216.12.5),
total blindness (216.12.6), markedly smaller size, not in keeping with the breed
(216.12.9), and depression of the sternum or unusually small diameter of the rib
cage itself (216.12.11.1). See Show Rules.

ARTICLE SIXTEEN for more comprehensive rules governing penalties and
disqualifications.
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1. INTRODUÇÃO

Esse planejamento de marketing tem o intuito de fazer uma análise geral,

desde a fundação até a situação atual, da empresa de transportes aéreos TAM

Linhas Aéreas, hoje considerada líder de mercado e a melhor companhia aérea

brasileira dos últimos dez anos.

Na primeira etapa, a empresa está sendo analisada de uma maneira

detalhada, destacando seus pontos fortes e fracos. Também está descrita uma

análise de mercado cuja finalidade é analisar o potencial da empresa para seu

crescimento.

Para a execução do trabalho em questão foram consideradas informações

fornecidas pela própria empresa, dados publicados em sites oficiais e o conheci-

mento adquirido em sala de aula.

O objetivo da primeira etapa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

do MBA de Marketing foi unir, de forma simples, todas as informações neces-

sárias para a obtenção de uma análise estratégica de marketing da empresa

escolhida.

Com o estudo de posicionamento, micro e macroambiente, situação atual

e tendências, entre outros tópicos, será permitido ao leitor ter informações precisas

sobre as reais condições da TAM.

Já na segunda parte do trabalho, focamos nossa estratégia no plano de

marketing da empresa para o ano de 2005.

Fizemos uma comparação entre as práticas atuais e cruzamos as informações

com o conhecimento de idéias dos componentes do grupo. Com isso, formatamos

um projeto que poderá ser visualizado no decorrer da leitura do trabalho.
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2. HISTÓRICO – GRUPO TAM1

A história do grupo TAM começou no dia 07 de janeiro 1961, em Marília,
no interior do estado de São Paulo, com a formação da primeira de suas empresas
“TAXI AÉREO MARILIA”. Desde o início de suas operações a empresa esteva
predestinada a desempenhar importante papel sócio-econômico no desenvolvi-
mento do país. Ao longo de toda década de 60, a TAM contribuiu efetivamente
na colonização do norte do Paraná, sul e nordeste do Mato Grosso, transportando
compradores de café e de terras, além de fazendeiros que iam se estabelecer
naquelas novas e promissoras áreas.

Naquela época, a empresa chegou a ter dez aviões Cessna, que operavam
sob quaisquer condições nos aeroportos disponíveis ou até mesmo em simples pistas
abertas no mato. Passado o “boom” de integração daquelas regiões, a TAM, procu-
rando manter sua viabilidade econômica, transferiu-se para a capital e entrou no
mercado de São Paulo. Rapidamente, a empresa experimentou um extraordinário
crescimento e, de 2.882 passageiros transportados em 1.971, passou para mais de
18 mil em 1975. Em 1978, esses números chegaram à casa dos 30 mil.

O crescimento da TAM como táxi aéreo foi tão marcante que fez com que
ela se credenciasse, junto às autoridades governamentais e ao público usuário,
para desempenhar novos papéis no processo de desenvolvimento do país. Assim,
em meados dos anos 70, quando o Ministério da Aeronáutica, tendo à frente o
Brigadeiro Deoclécio de Lima Siqueira, então diretor geral do Departamento de
Aviação Civil, iniciou os estudos visando a criação do sistema de transporte aéreo
regional. A TAM foi convidada a participar do grupo de trabalho constituído, para
traçar a filosofia e a política do que se convencionou chamar de Sistema Integrado
de Transporte Aéreo Regional (SITAR).

A TAM é a pioneira por ter sido a fundadora da primeira linha aérea regio-
nal em moldes modernos. Antes mesmo da criação do SITAR e, acreditando desde
o início na sua viabilidade, iniciou, dois anos antes, uma linha regional regular
ligando São José dos Campos ao Rio de Janeiro. Embora esse pioneirismo tenha
custado elevados investimentos, contribuiu decisivamente para provar a viabilida-
de do sistema regional.

Em 12 de julho de 1976, com a implantação efetiva dos Sistemas Integra-
dos de Transportes Aéreos Regionais, surgiu a segunda empresa do grupo, a “TAM
— Transportes Aéreos Regionais SA”, companhia de linhas regulares.

Dentro da divisão territorial feita no país para a operação das empresas de
transporte aéreo regionais, coube à TAM a região centro - oeste. A extensão de
sua atual rede de linhas juntamente com a Brasil Central ultrapassa 45 mil Km.
Atualmente, a TAM atende a mais de cem cidades nos estados de São Paulo, Rio

1 Fonte: Assessoria de Imprensa da TAM  - 12/04/2004.
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de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Rondônia,
Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, entre outros.

Com uma frota inicial, constituída de aviões Bandeirantes EMB 110 e Cessna
402B, a expansão do mercado operado pela TAM exigiu a colocação em opera-
ção de aeronaves de maior porte que atendessem às exigências e necessidades
dos usuários da região mais desenvolvida do País.

Depois de estudar as necessidades do nosso mercado e das várias opções
utilizadas pela indústria do transporte aéreo mundial, a TAM decidiu pela compra de
aviões Fokker Super MK-600, um jato — hélice equipado com Motores Rolls-Royce,
com capacidade para 44/52 passageiros com cabine pressurizada. A primeira aero-
nave Fokker Super MK-600 entrou em operação no dia 1º de fevereiro de 1980,
ligando São Paulo a São José do Rio Preto. A segunda começou a operar em abril do
mesmo ano, interligando as cidades de São Paulo, Bauru, Marília, Presidente Pru-
dente, Dourados e Ponta Porã. A terceira aeronave foi introduzida em 1º de agosto,
ligando a capital paulista a Maringá, Presidente Prudente, Araçatuba e Campo
Grande. Em outubro de 1981, a quarta aeronave entrou em operação.

Em outubro de 1981, a empresa comemorou o transporte de seu primeiro
milhão de passageiros. Esta, aliás, foi a primeira vez que uma empresa que ope-
rava no Sistema de Transporte Aéreo Regional no País atingiu esta marca. Para
isso, a frota de aviões Super MK-600 e Bandeirantes da TAM voaram 35.652.842
KM em 133.617h09min, tendo efetuado um total de 128.617 pousos.

Em janeiro de 1982, a TAM recebeu mais dois novos Fokker, os primeiros
em todo o mundo com capacidade para cinqüenta e seis passageiros e, de acordo
com o fabricante, o resultado final de uma experiência de mais de vinte anos na
sua construção e aperfeiçoamento, através da constante incorporação de todos os
avanços tecnológicos da indústria aeronáutica mundial. Ainda de acordo com os
dados do fabricante, mais de oitocentas aeronaves como esta, estão operando
hoje em mais de setenta companhias de quase cinquenta países, com um total
superior a 9 milhões de horas de vôos registrados, o que consagra o Fokker como
o jato-hélice de maior êxito até agora fabricado.

Um sólido programa de marketing envolvendo a oferta de modernos jato -
hélices, aprimoramento de serviços, divulgação das vantagens do transporte aé-
reo e criação de tarifas especiais dirigidas a públicos específicos, permitiram à
empresa atingir em setembro de 1984 o seu segundo milionésimo passageiro
transportado, exatamente oito anos e dois meses após iniciar suas atividades no
transporte aéreo regional. Cinco anos e dois meses de atividades foram necessá-
rios para o transporte de um milhão de passageiros, e três anos e dois meses para
atingir o segundo milhão.

A conquista do Prêmio de Melhor Companhia Aérea Regional do Mundo
no ano de 1995, concedido pela revista Air Transport World, atesta a qualidade
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dos serviços ofertados pela TAM e o reconhecimento do público. Este prêmio é o
mais respeitado e cobiçado na aviação mundial e foi concedido pela primeira vez
a uma companhia aérea fora do eixo Estados Unidos/Europa, sendo a TAM, a
primeira e única empresa brasileira a recebê-lo.

 Em 1996 o grupo TAM adquiriu o controle acionário da Linhas Aéreas
Paraguaias (LAPSA) e iniciou sua operação internacional com vôos para os países
da América do Sul. No mesmo ano, o grupo adquiriu a Helisul e expandiu suas
atividades para o sul do Brasil. Nesse ano, a empresa Brasil Central (já de proprie-
dade do grupo) mudou a sua denominação para TAM — Transportes Aéreos Me-
ridionais - passando a ser a empresa aérea nacional do grupo TAM autorizada a
operar sem restrições em todo o território nacional e a fazer vôos internacionais.
Pelo segundo ano consecutivo, a TAM foi eleita a Melhor Empresa Aérea na
Categoria de Transportes da edição Melhores e Maiores da revista Exame. A
empresa também foi eleita a mais rentável do país pelo jornal Folha de São Paulo
e a mais rentável do mundo, pela revista Airline Business.

Em 1997 a TAM fez um pedido de compra de quarenta e cinco aeronaves
à empresa Airbus, sendo dez aeronaves A-330, quatro A-319 e trinta e quatro A-
320, além de trinta e oito opções a serem exercidas após a entrega da totalidade
do pedido firme. Pelo terceiro ano consecutivo, a TAM recebeu o prêmio de Me-
lhor Empresa na Categoria de Transportes na edição Melhores e Maiores da Revis-
ta Exame, e recebeu o título de empresa do ano 97 nessa mesma edição.

No dia 10 de dezembro de 1998, a TAM, já tendo recebido os três primei-
ros Airbus A330, inaugurou o primeiro vôo internacional, na rota São Paulo —
Miami. O Grupo comemorou sete anos de lucros consecutivos, com um resultado
líquido de R$ 15.304.000,00.

O dia 9 de junho de 1999 marcou o primeiro vôo TAM para a Europa, com
destino a Paris em Code-Share2  com a Air France. Durante o correr do ano a
empresa recebeu seis Airbus A-319, inaugurando a oferta de assentos de classe
executiva na maioria dos vôos da Super Ponte TAM entre São Paulo, Rio de Janei-
ro, Brasília e Curitiba e também para outros destinos.

Desde de dezembro de 2000, a TAM Transportes Aéreos Regionais S/A. foi
incorporada pela TAM Transportes Aéreos Meridionais S/A. A razão social passou
a chamar-se TAM Linhas Aéreas S/A3.

2 Code-share é um sistema que a TAM opera com outra empresa no qual cada uma vende metade

das passagens aéreas e dividem o lucro. É uma operação vantajosa para ambas as empresas pois

divide as despesas com tripulação, combustível, catering.

3 TAM Linhas Aéreas S/A é o nome como a empresa é conhecida atualmente.
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Em março de 2001, a empresa iniciou os vôos para Buenos Aires, sendo
beneficiada pela cessão dos vôos da Aerolíneas Argentinas para o Brasil. Em maio,
a empresa iniciou o vôo que liga Brasília e Manaus a Miami com os A320. Por fim,
em 17 de junho, a TAM deu início aos vôos diários entre Guarulhos e Frankfurt
com saídas no período da noite com os modernos Airbus A330-200 (atualmente
essa rota foi suspensa por tempo indeterminado).

No final de junho, durante a feira aeroespacial internacional de Le Bourget,
a TAM anunciou a encomenda de vinte Airbus A318 e surpreendentemente o
acordo com a Embraer que se constitui numa encomenda de 25 ERJ190-200 para
cento e oito passageiros, com opção de mais setenta e cinco aviões da nova
família ERJ170/190. Esse contrato terá cifras de US$ 750 milhões a US$ 3 bilhões
e as entregas começaram em 2004. Essas aeronaves substituirão os atuais cin-
qüenta Fokker 100, intensamente utilizados na empresa.

3. PÚBLICO-ALVO
Desde o início de suas operações, a TAM sempre teve como público-alvo

os executivos, mesmo porque, o principal serviço prestado pela TAM é a quali-
dade e eficiência no atendimento. O transporte em si, para a empresa, torna-se
um fator secundário. Um motivo maior que podemos ilustrar de maneira mais
clara é o valor das tarifas cobradas pela empresa. Sempre foi uma das mais
caras do mercado e, atualmente, mantém o preço um pouco mais elevado,
mesmo com a concorrência acirrada que aumentou com a chegada de uma
nova companhia aérea (mesmo que esta companhia ofereça um serviço diferen-
te do convencional).

No entanto, a TAM procura, na medida do possível, oferecer tarifas bastante
competitivas para que, assim, consiga atingir todo o público usuário do transporte aéreo.

Para atingir esse objetivo, a TAM conta com os acordos comerciais com as
operadoras de turismo (vendas de passagens e fretamentos de aeronaves), acor-
dos governamentais (descontos para funcionários do governo) e acordos com grandes
empresas, entre outros.

4. A TAM HOJE
O Grupo TAM atua no transporte aéreo regular, com venda de passagens

aéreas, fretamento de aeronaves, representação de empresas, venda de compo-
nentes e na prestação de serviços de manutenção e hangaragem de aeronaves.
Sob o controle da holding TAM Companhia de Investimento em Transportes (TAM
CIT), estas são as empresas que integram o grupo:

Desde de dezembro de 2000, a TAM Linhas Aéreas S/A se
dividia em duas empresas distintas: a TAM Transportes Aéreos
Regionais S/A e TAM Transportes Aéreos Meridionais S/A.

02 - Tam.pmd 15/11/2006, 22:50125



126

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

A TAM Transportes Aéreos Regionais S/A detinha 55% do mercado aéreo
regional, servindo trinta e nove cidades brasileiras. Operando a partir do Aeroporto
de Congonhas, localizado na cidade de São Paulo, a empresa atendia a importan-
tes municípios do interior paulista e grandes pólos econômicos do Brasil. Faz a
Super Ponte TAM entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, Brasília, Belo
Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Opera com os Jatos F-100 e com os modernos
Airbus A319 e A320.

A TAM Transportes Aéreos Meridionais S/A teve início em 1986 com a
compra da Votec. Nasceu assim a Brasil-Central, criada para atuar nas regiões
norte e centro-oeste do País. No mesmo ano, foi obtida a concessão para operar
no Aeroporto Internacional de Guarulhos e transformar a Brasil-Central em TAM
Meridional, segunda maior empresa aérea nacional, operando com as mais mo-
dernas aeronaves do mundo: Airbus 319, Airbus 320, Airbus 330-200 e também
os jatos F-100.

Com o crescimento das empresas, se fez necessária a unificação de razão

social de forma que representasse a atuação em linhas regionais, nacionais e

internacionais. Em dezembro de 2000, a TAM Transportes Aéreos Regionais S/A.

foi incorporada pela TAM Transportes Aéreos Meridionais S/A, que teve sua razão

social alterada para TAM Linhas Aéreas S/A.

Sua operação iniciou-se em setembro de 1996, quan-

do foram adquiridas 80% das ações da LAPSA (Li-

nhas Aéreas Paraguaias) junto ao governo do

Paraguai. A TAM Mercosur obteve também concessões para atuar em rotas inter-

nacionais na América do Sul e Europa a partir de Assunção, no Paraguai.

Fundada em 1994, atua em rotas domésticas dentro do

Paraguai. Opera com aviões Cessna Caravan com capa-

cidade para catorze passageiros.

Líder no ranking das empresas de táxi aéreo, realiza mais de 500

horas/vôo por mês. Sua frota é composta, basicamente, por mo-

dernos jatos Citation, fabricados pela Cessna Aircraft, representa-

da com exclusividade pela TAM no Brasil. A TAM Jatos Execu-

tivos é, também, a única representante na América Latina da Honeywell, em-

presa americana líder mundial no mercado de aviônicos para a venda de
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componentes e serviços de manutenção. A TAM Jatos Executivos foi a primeira

empresa fora dos Estados Unidos a receber o prêmio Outstanding Sales.

É o único sistema expresso de encomendas que cobre mais de

um mil e duzentas cidades do Brasil e Mercosul. Além disso, é

o primeiro serviço de entrega rápida que não cobra taxa de

retiradas ou entregas de até 30 kg em um raio de 10 km dos aeroportos, em

horário comercial. A TAM Express coleta e entrega encomendas nos 365 dias do

ano, vinte e quatro horas por dia, com tarifa única no Brasil, independentemente

do destino. A carga é sempre despachada no próximo vôo e não no dia seguinte.

No Brasil, a encomenda é entregue no destino final até uma hora após a chegada

do vôo (num raio de até 10 km dos aeroportos) e nas rotas internacionais até uma

hora depois da liberação da alfândega. São quatro produtos diferenciados ofereci-

dos aos clientes: o TAM Express; o TAM Express doze horas (com garantia de

entrega no dia seguinte até as doze horas, nas principais cidades atendidas pela

TAM); o TAM Express quarenta e oito horas; e o TAM Express Internacional (aten-

dendo o Mercado Comum Europeu pelo Gateway de Paris, os Estados Unidos pelo

Gateway de Miami, e o mercado da América do Sul pelos Gateways de Buenos

Aires, Assunção, Ciudad del Este, Montevidéu, Santiago, Iquique, Santa Cruz de

la Sierra e Cochabamba).

5. SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA

A TAM oferece vôos para quarenta cidades no Brasil, e para duas cidades

no exterior. A empresa possui ainda, através de code-share com a American Airlines,

vôos para América do Norte; e com o code-share com a Air France, vôos para

toda a Europa. Já na América do Sul, utilizando os serviços da TAM Mercosur, é

possível chegar até outras sete cidades.

Em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro a TAM oferece vôos saindo

ou chegando de dois aeroportos (um aeroporto internacional e outro regional).

Nos vôos de/para Paris e Miami, a empresa possui segmentos diferentes, divididos

em três cabines com serviços e preços diferenciados (operados com aeronaves

A330). Já no mercado doméstico, a TAM também oferece uma variedade de

aeronaves existindo apenas uma classe de serviço (econômica). Em algumas rotas

operadas com equipamentos da Airbus 300, a empresa oferece três tipo de servi-

ços em diferentes classes (econômica, executiva e primeira).
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6. ROTAS OFERECIDAS PELA TAM LINHAS AÉREAS

6.1 Trecho Doméstico

6.2 Mercosur
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6.3 Trecho  Internacional

7. A FILOSOFIA DA TAM

Na TAM, as decisões são descentralizadas no serviço e centralizadas na
seguinte estratégia: o espírito de servir os seus clientes.

Embora a empresa venha se mantendo e ampliando, cada vez mais, seu
campo de atuação e investindo em tecnologia, ela não perde de vista seu prin-
cipal diferencial: o tratamento dispensado aos seus passageiros. Na TAM, perce-
be-se que o passageiro é realmente especial e, por isso, ele é sempre recebido
com tapete vermelho. Mais que um simples detalhe, a empresa tenta mostrar
aos seus usuários que a filosofia da empresa é “a atenção, o respeito e a dedi-
cação total de seus funcionários no atendimento de seus clientes”, que mere-
cem um tratamento personalizado.

O atendimento VIP dispensado a todos os passageiros que embarcam com
a TAM, o Cartão Fidelidade, que muito contribui e oferta aos clientes viagens
gratuitas, o melhor serviço de bordo nos vôos nacionais, aeronaves modernas e
confortáveis também contribuem para o bom atendimento. Todos os funcionários,
da telefonista ao presidente, são treinados e, permanentemente, orientados a
resolver todo e qualquer problema que o cliente possa ter. Isso faz parte da filoso-
fia de servir bem a seus clientes.
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8. POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO (ÂMBITO CORPORATIVO)
A TAM tem como posicionamento estratégico ser a melhor empresa com

qualidade nos serviços prestados e voltados para total satisfação do cliente. Um
exemplo disso é a opção da TAM em fazer, através do cartão de fidelidade, pon-
tuações por pontos e não por milhas, o que beneficia a todos os clientes e facilita
o entendimento da premiação para os mesmos.

9. VISÃO E MISSÃO
g A visão da TAM é “Ser a maior e a mais lucrativa empresa de trans-
porte aéreo”;

Comentário: na análise do grupo a visão mostra, de forma sucinta e simples, o
real objetivo da TAM. Assim sendo, foi formulada de forma correta;

g Sua missão é:“Com o nosso trabalho e nosso espírito de servir, fazer
pessoas felizes”;

Comentário: apesar de não mostrar o ramo de atividade da empresa, sua
missão retrata o real objetivo da TAM. Sua formulação, na análise do gru-
po, segue a linha da Disney;

g Além da visão e missão, a TAM implantou sete mandamentos seguidos a
rigor por seus funcionários. Em todos os setores há uma cópia do mesmo
para que sejam sempre lembrados e cumpridos.

Os sete mandamentos da TAM são:

1 - Nada substitui o lucro;

2 - Em busca do ótimo não se faz o bom;

3 - Mais importante que o cliente é a segurança;

4 - A maneira mais fácil de ganhar dinheiro é parar de perder;

5 - Pense muito antes de agir;

6 - A humildade é fundamental;

7 - Quem não tem inteligência para criar tem que ter coragem para copiar.

10. RECURSOS HUMANOS
A TAM sabe o quanto é importante investir na área de RH. Afinal, a maior

preocupação de uma empresa de prestação de serviços é oferecer aos seus clientes
um atendimento de qualidade. E isso só é possível graças à atuação de profissionais
qualificados, comprometidos com o trabalho e, acima de tudo, bem treinados.
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Por essa razão, desde o ano de 2000 foi inaugurada a Academia de Servi-
ços da TAM, onde são ministrados cursos, palestras, treinamentos e reciclagem de
seu pessoal de forma que toda a equipe fique integrada e tenha sempre em
mente que o “espírito de servir” tão sintetizado pelo seu fundador, Rolim Adolfo
Amaro, é o principal objetivo para que a empresa siga em frente, buscando cada
vez mais, o aperfeiçoamento de seus serviços.

Além disso, a empresa possui um programa de “Qualidade de Vida” volta-
do para o bem-estar físico, mental e social de seus colaboradores e familiares,
onde ações e campanhas de saúde, anti-stress, relaxamento e conscientização
são realizadas periodicamente, seguindo um calendário anual de atividades.

11. MARKET SHARE
A TAM quer ser conhecida como a melhor empresa aérea levando em

conta a qualidade na prestação de seus serviços através da pontualidade, eficiên-
cia no atendimento e segurança. A fatia de que dispõe no mercado comprova que
a empresa está alcançando seu objetivo.

11.1 Posição da TAM no mercado

Fonte: site www.dac.gov.br - 06/05/2005
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11.2 Principais Clientes

A TAM efetua vendas no balcão de atendimento e através da Internet. No
entanto, como comprova o gráfico abaixo, sua principal venda continua sendo
pelas agências de turismo.

Fonte: Departamento Comercial da TAM – 12/04/2005

12. DIFERENCIAÇÃO E VANTAGENS DA TAM SOBRE A CONCORRÊNCIA
Para esta avaliação, utilizamos todos os serviços prestados pela TAM e

chegamos à conclusão de que o fator principal que impulsionou a empresa a
ocupar, hoje uma posição de destaque no mercado é a qualidade nos serviços
prestados. O tratamento e atendimento oferecidos aos seus clientes faz com que
esses se sintam únicos. Um fator primordial para esta ação é o tapete vermelho
situado à frente dos balcões de atendimento e na porta da aeronave, fazendo
com que o cliente se sinta um ‘REI’. É esse, justamente, o objetivo da empresa.
Além do que, isso faz com que o nome da empresa fique na memória do público
usuário, principalmente, daqueles que viajam pela primeira vez de avião.

Claro que não podemos deixar de considerar os demais serviços oferecidos
pela empresa, tais como: a disponibilização de uma Central Única de Atendimento
através da qual o cliente pode tirar suas dúvidas, fazer reservas e até adquirir bilhe-
tes por telefone. O site disponível na internet também é um diferencial da empresa.
Nele o cliente pode escolher as melhores opções de vôos, horários e rotas e, até,
comprar seu bilhete na mesma hora. Isso facilita o processo para aqueles que não
têm tempo para se dirigir até uma loja, adquirir o bilhete e depois seguir para o
aeroporto. O serviço de auto-atendimento, além de facilitar, torna o processo de
check-in mais confortável para o cliente. Agora, o usuário não precisa se dirigir ao
balcão de atendimento, basta ele seguir até o posto de auto-atendimento, fazer o
seu próprio atendimento, marcar o assento de sua preferência e seguir diretamente
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para a sala de embarque. Também há a sala vip que a TAM oferece aos seus
clientes nos principais aeroportos do país, tendo a intenção de ampliar essa oferta
para todos os aeroportos que a empresa opera atualmente.

Outro diferencial da empresa é o programa de fidelização (Programa Fide-
lidade). Sua principal característica é o sistema de premiação que, diferente das
outras empresas aéreas, tem o sistema de pontuação feito através de pontos e
não de milhas, o que facilita o controle por parte de seus participantes.

De maneira geral, consideramos que a empresa oferece um amplo leque
de serviços ao seu público usuário o que lhe permite garantir por muito tempo sua
liderança no mercado doméstico da aviação brasileira.

13. OBJETIVOS E DESEMPENHO ATUAL DA TAM
Como sabemos, hoje, a TAM é líder do mercado doméstico da aviação

brasileira. E como toda empresa líder, sua intenção é se destacar cada vez mais no
seu segmento e manter-se líder por muito tempo. Outro fator que a empresa
busca é distanciar-se da segunda colocada. Desta forma, sua posição estará, cada
vez mais, menos ameaçada.

Para isso, a TAM vem aperfeiçoando cada vez mais os seus serviços, inovan-
do-os com tecnologia de ponta. Como exemplo, podemos citar o serviço de auto-
atendimento recentemente lançado pela empresa (explicado no item anterior).

Visando manter o bom atendimento, importante diferencial da TAM, a
empresa investe bastante em treinamento para seus colaboradores que faz com
que o público usuário perceba a diferença, mesmo que seja sua primeira viagem.

No entanto, apesar dos investimentos em melhoria, o setor do transporte
aéreo está enfrentando uma crise atualmente. No Brasil, sede da TAM, as empre-
sas aéreas não têm incentivo por parte do governo, o que dificulta a evolução e
crescimento deste setor. Visando driblar a situação, surgiu a intenção da fusão
entre a TAM e a Varig.

Essa fusão fez com que o ano de 2003 fosse explorado de maneira lucrativa
e benéfica tanto para as empresas, como para o público usuário do transporte
aéreo. No entanto, essa união não saiu do papel. Agora, a intenção da TAM é
seguir em frente nesse segmento, manter-se líder de mercado e fixar sua marca
no Brasil. A partir daí, buscar novos horizontes fora do território nacional.

De um modo geral, consideramos que a empresa vem fixando sua marca
no transporte aéreo e tem a intenção de aumentar sua frota de aeronaves e
ampliar a oferta de serviços diferenciados aos seus clientes.

Por outro lado, consideramos os dados divulgados pelo DAC (Departa-
mento de Aviação Civil): a TAM confirmou o primeiro lugar em janeiro de
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2004, seguida de sua principal concorrente, a Varig. Desta forma, iniciou o ano de
2004 como líder de mercado.

Ressaltamos que o ano de 2003 foi um ano difícil para o transporte aéreo
mundial. Todas as companhias passaram por dificuldades, reformularam seus ser-
viços e tiveram que se adaptar à nova realidade do mercado de transporte aéreo.

No Brasil, no ano de 2003, tivemos o total de 25.125.163 passageiros trans-
portados. Sendo que deste total, a TAM deteve 8.318.417 passageiros. Vale tam-
bém a comparação com o ano de 2002, cuja informação obtivemos por parte do
DAC, com o total de 26.743.110 passageiros transportados. No ano de 2002, a
TAM transportou 9.343.649 passageiros no total.

Em relação aos seus lucros, a TAM fechou o ano de 2003 com um lucro,
que pode ser justificado pelo cancelamento de algumas rotas, reformulação do
serviço de bordo com alteração do sistema de entretenimento a bordo e, infeliz-
mente, a redução do seu quadro de funcionários.

Por fim, constatamos que a empresa vem evoluindo a cada mês, aprimo-
rando e aperfeiçoando seus serviços, conquistando cada vez mais a confiança de
seus clientes, o que promete muitas novidades para o ano de 2004.

Para visualizarmos de maneira mais clara o desempenho da TAM Linhas
Aéreas S/A. no mercado, consideramos a tabela abaixo, conforme o balanço di-
vulgado pela empresa através do site www.cvm.gov.br

13.1 Balanço econômico

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – EM REAL (MIL) 

DESCRITIVO 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 

Volume Bruto 3.471.910 3.724.256 4.572.320

Volume Líquido 3.330.208 3.548.294 4.352.716

Receita 45.614 14.215 303.447

Lucro Bruto 724.061 919.065 1.426.479

Lucro/Prejuízo do Exercício (599.610) 177.187 332.691
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13.2 Tendências setoriais

A principal tendência para o futuro do mercado de Transporte Aéreo é o
aumento da escolha por meio de transporte mais ágil e eficiente, pois as pessoas
estão, cada vez mais, querendo economizar tempo. Esse fator gera a entrada de
novas empresas, operando com baixos custos para conquistar o público-alvo inte-
ressado, principalmente, na agilidade desse meio de transporte, mas que não
pode pagar muito. Como nos outros setores, os clientes estarão cada vez mais
exigentes, fazendo com que as empresas renovem os seus serviços. E a utilização
da internet tende a ficar mais forte, com aumento significativo de usuários, auxilian-
do a venda de bilhetes on-line, o que possibilita que as companhias aéreas econo-
mizem e lucrem mais.

14. ORIENTAÇÃO PARA O MARKETING
Para a TAM, a total satisfação do cliente é muito importante, ou seja,

oferecer um serviço com qualidade para o cliente e lucro para a empresa são os
motivos que levam a companhia a trabalhar com o auxilio da ciência marketing. A
empresa possui uma série de serviços voltados para o atendimento eficiente ao
cliente, além de realizar divulgações constantes em meios de comunicação e
estar antenada nas possíveis mudanças de mercado — microambiente e
macroambiente — e se for necessário, inovar ou reestruturar os seus serviços,
como fez recentemente, ao começar a perder mercado para um de seus mais
novos concorrentes, a GOL.

A TAM está sempre buscando alternativas, visando o aumento do lucro.
Uma delas é uma parceria com a empresa Varig, para vôos em code-share vôos,
que são mais lucrativos para a empresa (conforme explicado anteriormente). A
empresa atualmente é a mais conhecida no mercado de transporte aéreo domés-
tico e a sua imagem está ligada à qualidade, segurança e tradição.

15. RESPONSABILIDADE SOCIAL
A empresa possui um departamento, chamado de Serviço Social, através do

qual a TAM realiza ações de voluntariado esporádicas, sem vínculo com o programa
de qualidade de vida (citado anteriormente), como doação de peças de uniformes,
liberação de passagens aéreas para pessoas com doenças graves que precisam de
atendimento emergencial em outra localidade que não a residente.

Outra questão que devemos citar neste item, é a fundação da EcuTAM, funda-
da em 14 de julho de 1993. A EducTAM é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que
tem finalidade educacional, cultural e filantrópica. Atualmente, a fundação está focada
para o desenvolvimento do museu “Asas de um Sonho”, que se encaixa perfeitamen-
te nesta filosofia de contribuir para divulgação e preservação cultural.
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16. MICROAMBIENTE
g Matriz do poter

Concorrentes

g Diversas companhias operam no transporte aéreo no Brasil. No entanto,
na descrição abaixo optamos por descrever apenas as três empresas mais
fortes, pois são elas que afetam a situação da TAM.

Varig — Viação Aérea Rio-Grandense

A Fundação Ruben Berta tem como principal objetivo prover o bem-estar dos
funcionários de um conglomerado de empresas criadas a partir do grupo Varig.

A percepção de que a economia atual impõe uma gestão profissional das
participações acionárias, levou a Fundação Ruben Berta a criar a FRB-Par, uma holding
destinada a cuidar permanentemente desses investimentos no grupo. Sua criação,
entre outras vantagens, permitiu maior transparência para divulgação de cada em-
presa, foco em cada atividade de negócios, autonomia de decisões, melhoramento
no retorno aos acionistas e criação de oportunidades de captação de investimentos.

O Grupo FRB-Par controla três holdings:

g VARIG S/A (Viação Aérea Rio-Grandense) que controla  a VARIGLOG, a
PLUNA e a VEM;

g VARIG Participações em Transportes Aéreos S/A (VPTA) que controla a
RIO SUL, NORDESTE e ROTATUR;

4 Os compradores e os concorrentes atuais (em negrito) são os fatores que mais interferem na

TAM na análise do microambiente.
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g VARIG Participações em Serviços Complementares S/A (VPSC) que contro-
la a SATA, REDE TROPICAL DE HOTÉIS, AMADEUS BRASIL e VARIG TRAVEL.

No total, catorze empresas constituem as empresas controladas pelo GRUPO
FRB-Par. A Varig é considerada a maior empresa de transporte aéreo da América
Latina. Conta com aproximadamente quatrocentos e cinqüenta e uma decolagens
diárias (em média) e atende a dezenove países em quatro continentes, transportan-
do cerca de onze milhões de passageiros por ano.

Já dentro do Brasil, a Varig, junto com a Rio Sul e a Nordeste (a integração
à malha aérea dessas três empresas) oferece a maior frota de aeronaves, mais
opções de vôos e destinos, mais vôos diretos e sem escalas, com melhores oportu-
nidades de conexões para aeroportos centrais e internacionais para o público usu-
ário. No total, são cento e sete aviões voando para sessenta e duas cidades em
sessenta e cinco aeroportos do país. Para a América do Sul, a Varig opera vôos
regulares para Argentina, Bolívia, Colômbia, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru e
Venezuela, além de oferecer vôos diários de Buenos Aires para Santiago e de
Assunção para Córdoba, na Argentina.

Toda essa malha aérea ganhou maior abrangência, no mercado do trans-
porte aéreo depois da aliança com a empresa Star Alliance feita em 1997 —
aliança de cooperação estratégica que reúne, além da Varig, outras treze das
mais conceituadas companhias aéreas do planeta como: Lauda Air, Tyrolean
Airways, Air Canadá, Air New Zealand, Lufthansa, Scandinavian Airlines System,
Thai Airways, United Airlines, All Nippon Airways, (ANA), Companhia Mexicana
de Aviacion, Singapore Airlines, (Austrian Airlines e British Midland Airways).

Principais serviços oferecidos pela Varig

A qualidade, o conforto e a comodidade são os diferenciais que a
Varig oferece a seus clientes. Proporcionando a mais completa infra-estrutu-
ra das companhias aéreas brasileiras, a Varig dispõe de central de reservas,
sistema de check-in exclusivo, serviço de celular travel, quiosques, sala VIP,
estacionamento, Arrival Lounge, VIP Transfer, Check-in avançado e localiza-
ção de bagagem extraviada. Tudo isso para tornar a viagem de seus clientes
ainda mais tranqüila.

O serviço de bordo da Varig está dentre os melhores do mercado interna-
cional do transporte aéreo. A preocupação em tornar a viagem dos passageiros
mais confortável já trouxe muitos prêmios à Varig. Sem poupar produtos e servi-
ços, a Varig disponibiliza para seus usuários uma variedade de filmes e progra-
mas no seu sistema de entretenimento, além de refeições especiais, kits para
crianças, repertório musical, a revista exclusiva e Ícaro Brasil, os principais jornais
e revistas do país.

VASP — Viação Aérea São Paulo

A VASP surgiu de um movimento espontâneo de empresários de São Paulo,
com o objetivo de criar condições para extensão de seus negócios e ampliação de
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seus horizontes através do transporte aéreo. Em 4 de novembro de 1933, foi
fundada a VASP, empresa inicialmente privada, sendo que os primeiros aviões de
sua frota, dois bimotores de fabricação inglesa, já haviam sido adquiridos e se
encontravam no Brasil.

Mesmo tendo tido um bom início e com um novo aporte, que dobrou seu
capital inicial, a empresa teve contínuos prejuízos operacionais que ascendiam, o
que exigiu que a mesma pedisse auxílio aos governos estadual e municipal antes
de completar um ano de operação.

Ao apresentar suas pretensões, a VASP baseou-se na subvenção que era
concedida aos demais serviços públicos, entre eles, o transporte ferroviário, assim
como no exemplo de outros países onde as empresas de transporte aéreo perten-
ciam ao governo, que as favorecia com subvenções ou isenções tributárias.

Os governos do estado e do município concordaram com os motivos, po-
rém, optaram não por subsidiar, mas por assumir o controle acionário da empresa,
com plenos direitos de administração. Isso foi aceito pela diretoria e acionistas da
VASP como única forma de viabilizar a empresa, que ainda era o principal objetivo
de todos os fundadores.

Em Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 10 de março de 1935, a
VASP foi transformada em Sociedade de Capital Misto com o controle acionário
pelo Poder Público, teve seu capital elevado e, somente depois, pelo Decreto
Estadual n°7308 de 5 de julho de 1935, passou a receber uma subvenção anual.
Sendo assim, teve início o ciclo da história da VASP como empresa estatal.

Sua privatização

Além das incertezas e marginalidade dos resultados, características da In-
dústria de Transporte Aéreo, a condição de estatal da VASP, sujeita à troca de
direção a cada período governamental e a conseqüente descontinuidade adminis-
trativa, levou-a a obter resultados negativos seguidos, mesmo com aportes finan-
ceiros do estado de São Paulo.

A partir de 1988, o governo paulista assumiu o compromisso de privatizar a
empresa e criar as condições legais, políticas e financeiras para tal, contratando
avaliações das conceituadas consultoras Price Waterhouse e Coopers & Lybrand,
obtendo o aval necessário do legislativo estadual e logrando a renegociação de
suas dívidas em 1990, viabilizando o início do processo de privatização.

Ainda assim, o resultado de 1989 apresentou um prejuízo de US$ 51 milhões
em um faturamento de US$ 426 milhões. Às vésperas da privatização, a VASP
possuía uma frota de trinta e duas aeronaves, um contingente de 7.300 funcionários
e era a segunda empresa do país, embora só atuasse no transporte doméstico.

Por fim, em 1 de outubro de 1990, através de um leilão, o consórcio VOE/
CANHEDO, constituído pelo Grupo Canhedo e funcionários da VASP, adquiriu 60%
das ações ordinárias da empresa, passando a ter o controle da empresa.
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Principais serviços oferecidos pela VASP

A VASP, em parceria com a empresa CW Pool Transportes, oferece serviço
diferenciado de transporte aos passageiros VASP com embarque nos aeroportos
de Guarulhos e de Congonhas. São táxis com motoristas selecionados, conforto e
entretenimento a bordo para que os passageiros possam aproveitar o tempo du-
rante a viagem, e preços de táxi comum.

A opção pelo serviço ainda proporciona atendimento de check-in diferen-
ciado nos dois aeroportos e, em Guarulhos, permite aos passageiros a utilização
da sala VIP da VASP.

Além disso, a empresa oferece um cardápio diversificado de alimentação
para os passageiros que tenham restrições alimentares. Para checar se há disponi-
bilidade no vôo a ser realizado e fazer o pedido, o cliente deve contatar, com certa
antecedência, a central de reservas e Informações da empresa.

Para finalizar, a VASP oferece a entrega gratuita de bilhetes na capital e
em algumas regiões da grande São Paulo.

GOL — Linhas aéreas inteligentes

A GOL nasceu de um dos maiores grupos de transporte rodoviário do Brasil:
o Grupo Áurea, que possui participação em diversas empresas de transporte em
vários estados. A empresa conta com uma das frotas mais modernas e sofisticadas
do mercado brasileiro, dentre suas aeronaves estão os Boeings 737-700 de última
geração, que voam até 12% mais rápido do que o seu concorrente mais próximo.
Sua intenção é ampliar cada vez mais a aquisição de novas aeronaves. A GOL
vem crescendo a cada dia e atualmente ocupa o terceiro lugar dentro do mercado
aéreo brasileiro.

Principais serviços oferecidos pela GOL

O serviço de bordo simplificado faz parte da estratégia da GOL. Trata-se de
um nicho até então inexplorado pelas empresas aéreas que, muitas vezes, preferem
servir refeições industrializadas que nem sempre são apreciadas. Como na maioria
das vezes o trajeto é curto, a GOL serve snacks e barras de cereais, que são saudá-
veis, nutritivas e consideradas super in segundo a pesquisa da revista VIP.

Os uniformes dos colaboradores são bem arrojados e diferentes do conven-
cional. Esses foram desenhados por dois estilistas que estão entre os maiores do
país — Gloria Coelho e Ricardo Almeida.

Seu diferencial: A equipe da GOL é formada por jovens que têm simpatia,
empatia, instrução, energia, aspirações e o talento natural para o contato diário
com o público usuário. Um mix perfeito considerado pela empresa, lapidado com
o excelente treinamento que a GOL oferece.
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Estudo de entrantes (concorrentes):

Negativo

g O crescimento do setor está lento devido, entre outros pontos, às guerras
e à variação do câmbio;

g A economia é de grande escala;

g O custo fixo é muito alto (tais como leasing de aviões, combustível, treinamen-
tos de pessoal — a compra é feita em dólar, porém o recebimento é em real);

g O custo de armazenagem é elevado e é preciso manter peças em estoque;

g Há ausência de diferenciação pois todas as empresas prestam o mesmo
tipo de serviço;

g É necessário um grande investimento para entrar neste ramo ou tentar
operar com outro serviço;

g Há um alto custo de saída, já que não é fácil se desfazer de aviões, han-
gares de manutenção e dispensar funcionários, entre outras coisas.

Positivo

g Há oscilações na concorrência pois os concorrentes não são nem númerosos
e nem equilibrados;

g Para que haja qualidade em seus recursos humanos é necessário que a
concorrência invista em treinamento da tripulação e equipe de terra, o que
requer investimento.

Avaliação de itensidade da rivalidade entre os concorrentes atuais

5 Consideramos para todas as tabelas neste trabalho ‘Nossa empresa’ = TAM; ‘Concorrente nº1’

= Varig e ‘Concorrente nº2’ = Gol.

Itens estratégicos 
Peso 

(%) 

Nossa 

Empresa 

Concorrente 

nº1 

Concorrente 

nº25 

Disponibilidade de capital 14 3 1 3 

Grau tecnológico 11 4 3 4 

Economia de escala 9 3 4 2 

Qualidade de RH 8 5 4 4 

Market Share 13 5 4 4 

Vendas 14 4 3 4 

Capacidade de retaliação 7 4 4 3 

Barreiras emocionais 3 1 1 1 

Inovação 9 4 2 4 

Restrições governamentais 4 2 2 2 

Patentes 1 1 1 1 

Parcerias estratégicas 8 4 5 2 

Custos fixos de saída 10 4 4 4 

Total de pontos 100% 4,22 3,6 3,69 
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Análise da concorrência quanto à percepção de valor do consumidor

Atributos da qualidade

Para selecionarmos esses itens para avaliar os atributos de qualidade den-
tro do microambiente da TAM, consideramos os cinco primeiros itens mais recla-
mados pelos próprios clientes de acordo com a última pesquisa realizada pela
empresa, a chamada pesquisa “Radar da Qualidade”, distribuída a bordo dos vôos
da Super Ponte TAM.

Atributos de preço

Avaliação Final

Atributos de 

qualidade 

Peso 

(%) 

Nossa 

Empresa 

Concorrente 

nº1 

Concorrente 

nº2 

Média da 

concorrência 
Índice 

Bagagem (demora na 

entrega e extravio) 
31 3 2 2 2 1,5 

Procedimento (regras 

da cia aérea) 
24 4 3 3 3 1,3 

Programa de 

fidelização 
20 4 4 3 3,5 1,15 

Atendimento nos 

aeroportos 
15 5 3 3 3 1,6 

Atraso de vôo 10 4 4 5 4,5 0,8 

 

  

Atributos Peso (%) 
Nossa 

empresa 

Concorrente 

nº1 

Concorrente 

nº2 

Atributos de qualidade 50 4 4 5 

Atributos de preço 20 3,45 3,4 4,55 

Atributos estruturais 30 4,22 3,6 3,69 

Total de pontos 100% 3,89 3,6 3 
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Atributos de preço 
Peso 

(%) 

Nossa 

Empresa 

Concorrente 

nº1 

Concorrente 

nº2 

Média da 

Concorrência 
Índice 

Condições de 

pagamento 
30 4 4 5 4,5 0,89 

Preço relação trecho 

(origem/ destino 
30 3 4 5 4,5 0,67 

Serviços adicionais 15 4 3 2 2,5 0,625 

Horários promocionais 25 3 2 5 3,5 1,17 

Total de Pontos 100% 3,45 3,4 4,55 3,95 3,361 
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Fornecedores

Há poucas empresas no mercado que possam vender para o segmento aéreo,
tanto no campo da manutenção quanto no de serviço de bordo. Por outro lado, também
há poucas empresas aéreas, atuando no país, para consumirem tais produtos.

Assim sendo, ambos os lados possuem poder de barganha ao mesmo tem-
po em que necessitam da venda/compra, o que torna essa transação equilibrada.

Estudo de entrantes

Negativos

g Devido ao serviço ser especializado, não há muitas empresas fornecedo-
ras no mercado;

g O custo de mudança é muito alto pois seria preciso investimentos em
treinamento (a tripulação precisaria aprender a operar outro tipo de equi-
pamento, outra aeronave). Outro fator prejudicial seria a manutenção e a
troca de peças em estoque.

Positivos

g O peso da compra de aeronaves pela TAM é grande para os fornecedo-
res tendo em vista que não se vendem muitos aviões durante o ano. A
negociação requer tempo e investimento. O comprador tem um forte poder
de barganha;

g Não há riscos de integração;

g Há possibilidade de parceria com a empresa compradora. Além de possibilitar
exclusividade, facilitaria o processo de negociação e a forma de pagamento.

Avaliação do poder de barganha dos fornecedores

Itens Peso (%) Nossa Empresa Concorrente nº1 Concorrente nº2 

Participação em 

nossas compras 

42 4 4 4 

Participação em 

suas vendas 

42 4 4 4 

Custos de 

mudança 

1 1 1 1 

Existência de 

produtos 

substitutos 

15 3 3 3 

Risco de 

integração para 

frente 

1 0 0 0 

Total de pontos 100% 3,82 3,82 3,82 
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Compradores

Os clientes da TAM são todos os usuários de transporte aéreo. No entanto, as
ações das empresas estão mais voltadas aos executivos. Apesar de concorrer com
diversas companhias aéreas cujo preço da tarifa é mais baixo, a TAM é um nome
forte no mercado e, graças a isso, seu market share é maior que o das concorrentes.

Assim sendo, a credibilidade e a diferenciação da TAM devem ser bons
atrativos para que, na comparação custo x benefício, seja vantajoso pagar mais
para viajar por esta companhia. Quem compra uma passagem da TAM não está
em busca apenas de transporte aéreo. Viajar pela TAM mostra que a pessoa preza
segurança, qualidade de serviços, conforto e, certamente, status. Se a aquisição
de um bilhete de passagem trouxer todos esses adicionais inclusos, o passageiro
não vê muitos problemas em pagar mais caro, pois não está pagando apenas o
transporte, mas sim um pacote completo.

Estudo de entrantes (compradores)

Negativos

g O comprador é bem informado, devido à mídia, sobre as diferenças na
aviação;

g Não há custo de mudança em caso do cliente decidir mudar de compa-
nhia aérea.

Positivo

g As agências de viagens possuem em torno de 80% da participação das
vendas. O cliente/passageiro não tem participação nas vendas;

g Não há risco de integração para trás.

Neutro

g Não há participação do cliente em suas compras.

Avaliação do poder de barganha dos compradores

Itens Peso (%) Nossa Empresa Concorrente nº1  Concorrente nº2 

Participação em 

nossas vendas 

47 5 5 4 

Participação em 

suas compras 

43 4 3 4 

Custos de 

mudança 

2 1 1 1 

Orientado para 

custo 

8 1 1 1 

Risco de 

integração para 

trás 

0 0 0 0 

Total de pontos 100% 4,17 3,74 3,7 
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Substitutos

Os serviços substitutos são os outros tipos de transportes: rodoviário, ferro-
viário e marítimo, sendo que os dois últimos não causam muito impacto.

Os rodoviários, apesar de serem bem mais demorados, são mais bara-
tos e, por isso, escolhidos por muitos. As vantagens de tempo e mordomias
do transporte aéreo o tornam mais caro, o que faz com que muitos optem
por passar dias dentro de carros/ônibus. No entanto, o foco principal da TAM
é o grupo de executivos que, devido ao seu trabalho, buscam agilidade.
Trabalhando com qualidade os benefícios desejados por eles, a TAM conse-
gue que seus clientes substituam os demorados transportes rodoviários pelo
transporte aéreo.

Estudo de entrantes (substitutos)

Negativos

g Os serviços similares (rodoviários, ferroviários...) são mais baratos. No
entanto, mais demorados. As empresas aéreas precisam investir constante-
mente na melhoria dos serviços e divulgação das mesmas para fazer com
que os consumidores estejam dispostos a pagar mais;

g Se os substitutos desempenharem bons serviços terão vantagens pois são
mais baratos;

g As empresas de transporte terrestre, ao obterem lucro, podem investir
em melhorias.

Novos entrantes

g Apesar de ser um ramo lucrativo, é necessário um grande capital para
montar uma empresa de transporte aéreo.

Estudo de entrantes

Negativos

g As empresas concorrentes têm fácil acesso às agências e operadoras de
turismo e ao balcão;

g O cliente pode facilmente mudar de companhia aérea;

g Não há tecnologia patenteada (A TAM pode comprar um boing 737 igual
ao da Varig, por exemplo). As empresas têm fácil acesso às matérias-pri-
mas e também às rotas desde que sigam as normas do DAC.

Positivo

g É necessário grande escala (muitos aviões) para entrar no ramo;

g Apesar de todos prestarem serviço aéreo, há diferenças em como esse
serviço é prestado;
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g Há necessidade de alto capital;

g Há limitações feitas pelo governo, pois este impõe regras que devem ser
obedecidas pelas companhias aéreas (Ex: ao se realizar rotas nobres a em-
presa é obrigada a operar,  também, em rotas de baixa demanda).

Neutro

g O DAC proíbe boicotes e, assim sendo, não há possibilidade de retaliações.

Avaliação de entrantes potenciais

Estamos falando de um mercado em que os novos entrantes não são so-
mente os possuidores do mesmo core business, ou seja, outras companhias de
aviação. A ameaça de novos entrantes para a conquista do seu market share
também pode se dar por companhias ferroviárias e rodoviárias.

Por ser um mercado extremamente custoso, devido ao nível de tecnologia
envolvida, necessita de alto capital para renovação, ampliação e manutenção das
frotas, o que encarece seu pull de preços, levando o cliente a recorrer entre as
diferentes opções de transporte, a mais adequada à sua necessidade e orçamento.

O mercado atual descobre o interior do país (distante, mas rico), tendo
empresas de pequeno porte se especializado em vôos nacionais e curtos, utilizan-
do aeroportos anteriormente considerados fantasmas, como uma opção de novo
mercado, saindo das rotas tradicionalmente cobertas pela grandes companhias
aéreas nas grandes capitais.

  Grau  Eficácia   

Tipos de barreira de 

entrada 

Alto Médio Nenhum Tempo de Eficácia 

da Barreira 

Tecnologia 

patenteada 

  X Décadas 

Necessidade de 

capital 

X   1 ano 

Diferenciação de 

serviços 

 X  Meses  

Acesso aos canais de 

distribuição 

X   Meses 

Economias de escala X   1 ano 

Restrições 

governamentais 

 X  Meses 

Acesso favorável às  

matérias-primas 

 X  Meses 

Custo de 

transferência 

X   Anos 
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Para manter a satisfação dos clientes, aumentando as barreiras de saída e
dificultando a entrada de novos concorrentes, a TAM possui alguns diferenciais
estratégicos, conquistados ao longo dos anos, que consolidaram a sua marca no
mercado. Os principais são os acessos aos canais de distribuição por possuir a
malha aérea mais encorpada do mercado e, por conta disso, a geração de uma
maior economia de escala, sendo competitiva mesmo com uma política de pricing
mais elevada. Melhor custo benefício entre conforto, pontualidade e cobertura.

Diferenciação nos níveis de serviço e a indefinição do governo quanto à
regulamentação do setor, são ações que atualmente dificultam um atual ingresso
de novos entrantes potenciais, entretanto, são barreiras efêmeras que, com a regu-
lamentação da economia e aumento da competitividade, irão se tornar comodities.

17. MACROAMBIENTE
Para compreender quais são as variáveis não controláveis que influenciam

diretamente o setor de Transportes Aéreos é importante ter como base os fatores
que resultaram em mudanças ao longo do tempo, influenciando a renovação
desse setor.

Dados da Evolução do Setor de Transporte Aéreo

Com a 1ª Guerra Mundial, a aviação tomaria considerável impulso, em
virtude do uso dos aviões como arma de grande poder ofensivo, mas seria na
década de 1920/30 que esse avanço se consolidaria. Em larga escala o transporte
internacional principiou a ser feito depois da 2ª Guerra Mundial, por aviões cada
vez maiores e mais velozes.

No ano de 1927 iniciou-se a aviação comercial brasileira, e o seu desenvol-
vimento se deu devido à extensão do país e à precariedade de outros meios de
transporte, que fizeram com que a aviação comercial tivesse uma expansão ex-
cepcional no Brasil. Na década de 50, operavam cerca de dezesseis empresas
brasileiras, algumas com apenas dois ou três aviões e fazendo principalmente
ligações regionais. Em 1960, o país tinha a maior rede comercial do mundo em
volume de tráfego depois dos Estados Unidos.

Mas foi também na década de 60 que a aviação comercial brasileira passou
por uma crise econômica de graves proporções, causada por diversos fatores, como:
a baixa rentabilidade do transporte aéreo provocada pela concorrência excessiva da
época, a necessidade de novos investimentos para a renovação da frota, visando a
substituição das aeronaves do pós-guerra, cuja manutenção tornou-se difícil e cuja
baixa disponibilidade prejudicou a regularidade do serviço, as alterações na política
econômica do país, que retirou das empresas aéreas o benefício do uso do dólar
preferencial para as importações, o excesso de oferta que se estabeleceu em rela-
ção à demanda, então existente, contribuiram para tornar anti-econômicos os vôos
realizados pelas empresas.
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O mercado da época não foi suficiente para comportar o funcionamento de
um número tão grande de empresas e todas elas se enfraqueceram, sendo que
muitas faliram ou se fundiram. A crise e o estímulo do governo federal às fusões
de empresas reduziram o número delas para apenas quatro grandes empresas
comerciais (VARIG, VASP, TransBrasil e Cruzeiro). Iniciava-se o regime de compe-
tição controlada em que o governo passou a intervir pesadamente nas decisões
administrativas das empresas, seja na escolha de linhas, no reequipamento da
frota, no estabelecimento do valor das passagens, etc.

Com a introdução de aeronaves mais modernas, e de maior porte, as em-
presas viram-se forçadas a modificar a sua rede de linhas, optando por servir
apenas às cidades de maior expressão econômica, cujo mercado viabilizasse a
prestação do serviço com o uso de aeronaves desse tipo. As pequenas cidades do
interior dotadas, normalmente, de um aeroporto precariamente equipado, cuja
pista, em geral, não era pavimentada, e que no passado eram servidas por aero-
naves de pequeno porte, passaram, simplesmente, a não mais dispor do serviço.

Assim de um total de 335 cidades servidas por linhas aéreas em 1958,
somente noventa e duas continuavam a dispor do serviço em 1975. Muitas cida-
des pequenas saíram do mapa aeronáutico mas, ainda nessa mesma década
organizaram-se novas empresas regionais utilizando inicialmente os aviões
turboélices fabricados no Brasil pela Embraer, Bandeirante EMB-110. Ao longo
da década de 80, mais especialmente ao seu final, uma nova ordem política,
econômica e social começou a se instalar de uma maneira global, em quase
todos os países do mundo.

A marca mais importante da implantação dessa nova ordem foi, provavel-
mente, a derrubada do muro de Berlim, em novembro de 1989, que iniciou o
esfacelamento da antiga União Soviética. Essas mudanças filosóficas, marcadas
pela predominância do pensamento liberal, levaram os governos, de uma manei-
ra geral, a reduzirem o seu controle sobre a economia dos seus respectivos países,
permitindo que a mesma fosse conduzida pelas livres forças do mercado. O gover-
no, gradualmente, a partir de então, passou a abandonar o regime de indexação
da economia e de fixação de preços.

Em harmonia com essa nova política econômica do governo, o então Mi-
nistério da Aeronáutica, por intermédio do DAC, definiu-se, a partir de 1989, por
uma política de flexibilização tarifária. Com base nessa política, abandonou o
regime de fixação do preço das passagens aéreas, substituindo-o pelo estabeleci-
mento de uma faixa de variação do preço em torno de um valor fixado pelo DAC,
correspondente à tarifa básica. Em conseqüência dessa nova política e das diretri-
zes dela decorrentes e implementado o sistema de liberação monitorada das tari-
fas aéreas domésticas; foi aberto o mercado doméstico para a entrada de novas
empresas, tanto de transporte regular quanto de transporte irregular, incluindo
regionais e cargueiras; foi suprimida a delimitação de áreas para exploração do
transporte regional e a exclusividade desfrutada, dentro das mesmas, por algumas
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empresas; flexibilizaram-se os parâmetros para a concessão de linhas; foram de-
signadas novas empresas nacionais para explorar o transporte aéreo internacional;
foram admitidos a criação e o licenciamento de um novo tipo de empresa, desti-
nada à exploração do transporte aéreo não regular de cargas e passageiros; e foi,
enfim, como decorrência de todas essas medidas, aumentada a oferta ao usuário
e o preenchimento de assentos por vôo.

Situação atual do mercado de transporte aéreo brasileiro

O mercado brasileiro de transportes aéreos encontra-se diante de uma cri-
se, caracterizada pela redução na demanda por viagens (vôos economicamente
desfavoráveis no qual o preenchimento de assentos não é satisfatório) e pelo
encarecimento dos custos de operação das empresas. Nos últimos anos, foi cons-
tatado déficit na operação da maioria das empresas de transporte aéreo de passa-
geiros e risco de falência da maior delas, que é a Viação Aérea Riograndense
(Varig). De outro lado, a liberdade de iniciativa, própria das economias de merca-
do, abre oportunidades para o surgimento de novas empresas que decidem dispu-
tar uma fatia do mercado.

Tal fenômeno é visível no caso da aviação brasileira, com o surgimento da
empresa Gol Transportes Aéreos Ltda., que opera com tarifas reduzidas e conse-
guiu destaque significativo. A crise das empresas aéreas pode ser explicada, en-
tão, pela crise na aviação devida a influências da economia, terrorismo e também
pela competição representada pela Gol, que vem conquistando parcelas crescen-
tes do mercado, de suas concorrentes. Nesse cenário, os executivos da aviação
comercial procuram o aperfeiçoamento, na prestação de serviço, capaz de con-
quistar por algum tempo a preferência de quem, por motivos pessoais ou de traba-
lho, escolhe prioritariamente o transporte aéreo.

Principais forças do macroambiente no setor de transporte aéreo

g Aspectos demográficos: nível de renda, distribuição geográfica, ocupa-
ção e estilo de vida;

g Aspectos econômicos: desemprego, poder aquisitivo da população, polí-
tica cambial e fusões;

g Aspectos tecnológicos: desenvolvimento tecnológico;

g Aspectos políticos: política governamental (por determinação do governo
as empresas devem operar em rotas de baixa demanda, para poderem
operar em rotas de alta demanda);

g Aspectos internacionais: crise da aviação mundial, economia mundial e
atentados de 11 de setembro.
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Matriz C-T-I (características-tendências-impacto)

ASPECTO SITUAÇÃO ATUAL TENDÊNCIAS IMPACTO 

O %      R %  

ECONÔMICO 

- Desemprego 

 

Alta 

 

Aumentar o índice 

 

              X 

- Poder aquisitivo  

Baixa 

Aumentar o número 

de pessoas com poder 

aquisitivo baixo. 

                

               X 

- Política cambial  

Alta 

Ocorrer oscilações na 

política cambial. 

                   X 

- Fusões 

 

 

Baixa 

Acontecer uma fusão 

com outra empresa 

 

 

X 

POLÍTICO 

Política governamental 

 

 

Alta 

Interferência em 

negociações. 

 

 

                X 

 

SOCIAL 

- Necessidade de 

locomoção rápida 

Alta  

Aumentar número de 

viagens 

 

 
X 
 

TECNOLÓGICO 

- Desenvolvimento 

tecnológico 

 

 

Alta 

Surgir novas técnicas 

que facilitem e 

aprimorem todo o 

processo de prestação 

de serviço de 

transporte aéreo. 

 

                 X 

  

- Internet 

 

 

Alta 

Aumento de número 

de Internautas 

   X 
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18. MATRIZ SWOT

Segue abaixo explicação detalhada:

Oportunidades:

g Utilização da Internet é um avanço tecnológico, contribuindo a favor das
companhias aéreas, através da venda de bilhetes eletrônicos;

g Tendência atual da locomoção em tempo hábil, principalmente, entre os
executivos;

g Fusão de duas grandes empresas (TAM e Varig).

Ameaças:

g Crise na aviação mundial devido atentados e economia;

g Encasulamento6;

g A entrada no mercado de novas empresas operando com preços baixos, se-
guindo a tendência da crise econômica brasileira e baixa renda da população;

6 Tendência apontada pela consultora de marketing Faith Popcorn. No livro Administração de

Marketing / 10ª Edição / Philip Kotler / Editora Prentice Hall / págs. 160 e 161.

1. PONTOS FORTES 2. PONTOS FRACOS 

Marca bem conhecida entre os 

consumidores; 

Comprometimento com os clientes; 

Comprometimento com os funcionários; 

Aeronaves com alta tecnologia; 

Qualidade no atendimento prestado ao 

público-alvo; 

Serviços diferenciados; 

Parcerias com outras empresas; 

Variedade de horário de vôos. 

Custos altos; 

Falta de capital; 

Recentes incidentes que abalaram imagem da 

marca; 

Pequena participação em vôos no mercado 

internacional; 

Reformulação dos serviços prestados em 

função da concorrência, visando a redução de 

custos. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS  

Incentivo para a utilização de Internet 

Aumento da utilização de transporte 

aéreo; 

Fusão de empresas: 

Crise na aviação mundial; 

Encasulamento; 

Entrada de concorrentes com serviços a preços 

mais baixos; 

Crescimento do setor lento; 

Custos fixos altos; 
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g Crise cambial;

g Crise da economia mundial.

19. OBJETIVOS DE MARKETING
O planejamento discutido neste trabalho foi programado para o prazo de

um ano e tem como objetivo aumentar em 85% a capacidade de ocupação em
seus vôos (principalmente com o acordo de code-share com a Varig), aumentar
em 5% a participação no mercado doméstico e resgatar valores que abalaram a
marca em função de acontecimentos ocorridos nos últimos anos. A comparação
entre objetivos e estratégias está no gráfico após a descrição das estratégias.

Estratégias de marketing para produto/mercado:

g Desenvolver e lançar novos produtos/serviços;

g Capacitar e desenvolver a equipe de vendas própria/terceiros e atendi-
mento ao cliente;

g Fortalecer o relacionamento com os clientes mais lucrativos;

g Fortalecer a marca;

g Desenvolver e sustentar relacionamento com os fornecedores (compras);

g Melhorar continuamente os processos logísticos;

g Otimizar a distribuição e entrega de produtos/serviços;

g Expandir/contrair os canais de distribuição;

g Conscientizar a empresa deve ser o centro do seu pensamento estratégico;

g Projetar e estipular o preço das ofertas de forma adequada;

g Desenvolvimento dos vôos internacionais.
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Para a obtenção do aumento percentual de vendas projetado, faz-se
necessária a criação de ações agressivas de marketing, para o posicionamento
da marca e o alcance de futuros potenciais consumidores, posicionando a TAM
como uma empresa que utiliza alta tecnologia, precisão e segurança sem per-
der a gentileza, respeitando o seu jeito de voar.

Essa postura será conseguida com um investimento maciço em comunica-
ção segmentada e a utilização de mídias de massa como revistas semanais, TV,
Internet, outdoor, entre outras.

Nas revistas semanais Veja, Isto É, Exame e Playboy, com foco no público-
alvo, haverá veiculações semanais, durante os meses do ano, fazendo referência
à TAM, a Paris e aos benefícios em voar de TAM, sempre.

O website será utilizado, também, de forma mais agressiva, podendo o
viajante consultar os restaurantes que participam da campanha conjunta com a
TAM. Nessa consulta, aparecerá um pop-up onde o internauta poderá, através de
uma rápida pesquisa, informar quais são as outras áreas, além da gastronomia,
que lhe interessam, munindo o database para campanhas futuras.

A TV será utilizada como forma de fixar a marca e agregar valor para o
cliente e percepção da marca. Terá um apelo emocional, sempre com foco na
excelência dos serviços prestados pela empresa.

Toda a comunicação deverá estar em conexão, fazendo sempre analogia à
promoção atual, estabelecendo com o consumidor uma identidade de comunicação
clara e focada.
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20. POLÍTICA DE PRODUTOS
Aplicando o primeiro dos sete mandamentos do Comandante Rolim: “Nada

substitui o lucro”, a TAM vem enfrentando uma série de desafios para se manter
em um mercado onde mais importante que o seu domínio está a orientação
para os resultados. Outra situação que mapeia seu posicionamento no mercado
e ciclo de vida vem ao encontro da questão da regulamentação do setor.

Ao contrário dos EUA, onde o governo federal sabe da importância do
setor e possui recursos para intervir quando necessário, aqui no Brasil, além da
desregulamentação que vem contribuindo para o declínio das companhias aé-
reas no país, ainda discute-se se a TAM é infra-estrutura ou bem de consumo.

A falta de investimento do governo federal, o tratamento do setor de
aviação como um negócio, com necessidades de investimentos pesados e a
longo prazo, e somada a entrada de novos concorrentes, sinaliza que o setor
está passando por transformações profundas, requerendo maior regulação e
maior controle de sua capacidade.

A TAM não é uma empresa start up e vem se adaptando a constantes
necessidades do mercado. Acabou de lançar suas ações na bolsa de valores de
Nova York demonstrando capacidade de expansão e prospecção de novas opor-
tunidades. A maturidade é demonstrada por sua busca constante de moderni-
zação para continuar em posição competitiva.

Estrategicamente, a TAM investe constantemente na aquisição de tec-
nologia de ponta em aeronaves e realiza fusões com outras empresas de avia-
ção também reconhecidas no mercado pela aquisição de inovações tecnológicas,
buscando o aumento de sua malha viária e portifólio de serviços, sem perder o
foco da diminuição dos custos. Essa estratégia serve também para testar os
novos destinos e necessidade de aumento do número de freqüências para
essas localidades, sem comprometer a qualidade e segurança.

No que se refere à aquisição de patentes, a TAM não possui uma área
específica para essa função, não fazendo parte do seu core business o traba-
lho com patentes. Como adquire inovação tecnológica externa e seu negócio
vai além do transporte de passageiros, baseia-se na oferta de soluções em
locomoção, entregando valor ao seu cliente, ou seja, lidando com conceitos
subjetivos.

Comandante Rolim implantou não somente na TAM, mas no mercado,
a cultura da excelência no atendimento ao cliente. Esse fator foi primordial
para o desenvolvimento e expansão do share of heart da marca. A persona-
lidade da marca encontra-se em ações que remetem sempre à cor vermelha.
O tapete vermelho, que faz o cliente sentir-se como um rei, promove rápida
associação ao logotipo da TAM. O cartão fidelidade indica que os clientes
vermelhos são únicos, diferenciados e merecem tratamento especial.
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Dos concorrentes diretos ou indiretos, temos a cor laranja que remete à
velocidade, à rapidez e ao consumo prático ou, o azul da tranqüilidade e do céu
claro e seguro, indicadores da maneira como cada companhia aérea quer ser
identificada no mercado.

A pontualidade é um importante deliverable da TAM, não somente para os
executivos que são o principal target da companhia mas, também, para os passa-
geiros eventuais que mesmo com as suas férias programadas com antecedência,
exigem conveniência, agilidade e conforto.

Ao contrário da concorrência, que tem na política de price seu maior
diferencial, a TAM busca a satisfação dos seus clientes no atendimento persona-
lizado do check-in, nas acomodações e no atendimento das salas de embarque.
Disponibiliza vários canais de comunicação para o cliente do momento da reser-
va e aquisição dos tickets até a agilidade para a resolução de reclamações recebi-
das por seu Contact Center.

Hoje, quando falamos em atendimento ao cliente e serviços diferenciados,
temos a TAM como líder de mercado.

Entretanto, para se manter como líder, a TAM precisará aumentar a sua
capilaridade no mercado internacional, oferecendo outras possibilidades para o
seu consumidor usual, e conquistar novos clientes. Outro ponto de atenção está na
necessidade de adequação de sua política de preços para aumentar a sua
competitividade no mercado e lucro.

20.1 Ciclo de vida do produto

Conforme o gráfico abaixo a TAM encontra-se no período de maturidade,
pois é uma empresa com tradição atuando estrategicamente de acordo com as
tendências de mercado, inovando e evitando, com isso, o declínio.
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21. POLÍTICA DE SERVIÇOS
Por se tratar de uma empresa prestadora de serviços, esse tópico se torna de

extrema importância e ganha destaque.

Além do serviço de transporte aéreo, todos os outros serviços agregados, que
facilitam e beneficiam o cliente, são pontos que os consumidores consideram ao
optar por uma empresa.

A empresa TAM disponibiliza para seus clientes os seguintes serviços:

TAM linhas aéreas S/A. (vôos domésticos).

A TAM oferece vôos para quarenta cidades no Brasil, e para duas cidades no
exterior. A empresa possui ainda, através de code-share com a American Airlines,
vôos para América do Norte; e com o code-share com a Air France, vôos por toda a
Europa. Já na América do Sul, utilizando os serviços da TAM Mercosur, é possível
chegar até outras sete cidades. É de extrema importância a TAM realizar vôos para
várias regiões, pois facilita o atendimento das necessidades do cliente e influencia
na sua escolha.

Em São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro a TAM oferece vôos saindo ou
chegando de dois aeroportos (um aeroporto internacional e outro regional). Nos
vôos de/para Paris e Miami, a empresa possui segmentos diferentes, divididos em
três cabines com serviços e preços diferenciados (operados com aeronaves A330). Já
no mercado doméstico, a TAM também oferece uma variedade de aeronaves exis-
tindo apenas uma classe de serviço (econômica). Em algumas rotas operadas com
equipamentos da Airbus 300, a empresa oferece três tipos de serviços em diferentes
classes (econômica, executiva e primeira).

TAM jatos executivos

Líder no ranking das empresas de táxi aéreo, realiza mais de quinhentas
horas/vôo por mês. Sua frota é composta, basicamente, por modernos jatos Citation,
fabricados pela Cessna Aircraft, representada com exclusividade pela TAM no Brasil.
A TAM jatos executivos é também a única representante na América Latina da
Honeywell, empresa americana líder mundial no mercado de aviônicos para a ven-
da de componentes e serviços de manutenção. A TAM jatos executivos foi a primei-
ra empresa fora dos Estados Unidos a receber o prêmio Outstanding Sales. É a
credibilidade e a comodidade da empresa TAM agregados a esse serviço.

TAM viagens

A empresa é a operadora de viagens da TAM, que oferece pacotes comple-
tos incluindo passagem aérea, traslados, acomodação, passeios e todos os demais
serviços voltados para o turismo. A TAM viagens atende cinco mil agências em todo
o Brasil e oferece produtos para mais de duzentos destinos. Esse serviço é importan-
te porque o cliente terá a comodidade de programar e acertar todos os detalhes de
sua viagem como: passagem, hospedagem, alimentação e outros, com uma única
empresa, na qual ele confia pela tradição que a mesma tem no mercado.
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TAM express

É a unidade de cargas da TAM que está presente em quarenta e cinco
aeroportos, seu serviço terrestre atinge mais de três mil cidades no Brasil e exte-
rior. Utiliza para o transporte de carga as setenta aeronaves em operação da TAM
Linhas Aéreas e uma frota terrestre de mais de quinhentos veículos. É a empresa
TAM ampliando seus serviços para atender todas as necessidades dos clientes.

Para agregar agilidade aos serviços prestados, a TAM conta com importan-
tes terceirizações na diretoria de TI (Tecnologia da Informação). A primeira delas é
a terceirização de uma parte da equipe de desenvolvimento com a empresa EDS.
A fábrica de software será inaugurada em breve em Araraquara e uma parcela
dos funcionários da TAM já foi absorvida. A segunda terceirização é com a Unisys
para a administração de servidores, e a terceira é com a Telemar para os serviços
de Telefonia. Mais do que terceirização, será um modelo de parceria que trará
benefícios para a TAM em redução de custos e de especialização, já que são
empresas de grande porte e exclusivamente dedicadas a essas atividades.

A TAM procura, cada vez mais aumentar a tangibilidade dos serviços presta-
dos, pois sabe que os clientes optam e pagam considerando os atributos de qualidade.

Abaixo, estão citados serviços adicionais que a TAM coloca à disposição de
seus clientes:

g Carrinhos de bebê nos aeroportos;

g Serviço despertador para todos os passageiros que realizarem reservas nos
vôos com o horário de decolagem ate às dez horas (em território nacional);

g Comissário com fluência em idioma estrangeiro;

g Assistência especial para passageiros com deficiência visual ou auditiva,
mudez e idosos;

g Embarque com cadeira de rodas;

g Reserva de maca;

g Traslado exclusivo entre Congonhas e Guarulhos;

g Sala VIP;

g Santiago — Traslado em carro privativo;

g Traslado com carro de luxo na classe executiva para Miami;

g Limusine para a primeira classe em Miami;

g Traslados em Paris para primeira classe e executiva;

g Estacionamento gratuito para passageiros TAM, por até doze horas;

g Check-in antecipado;
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g E-TAM (e-ticket) vendas on-line de passagens, facilitando todo o processo;

g E-TAM Auto Atendimento, passageiros embarcando com e-tickets da
TAM, sem bagagem para despachar, poderão realizar o seu próprio check-in dire-
tamente em nosso sistema de embarque de maneira prática, rápida e sem filas.
Cerca de cinqüenta totens de auto-atendimento de check-in já foram instalados
em treze dos principais aeroportos do país;

g Tapete vermelho no embarque;

g Programa Cartão Fidelidade TAM;

gSite contendo informações úteis da empresa.

Além dos serviços citados acima, a TAM propicia a seus clientes vôos com
variedade de entretenimento e com muito conforto. A frota da TAM, composta
em sua maioria pelos modernos aviões Airbus A319 e A320, é a única do mercado
doméstico com telas de vídeo e serviço completo de entretenimento a bordo, que
podem ser utilizados em todas as poltronas da aeronave.

O entretenimento nos vôos nacionais inclui áudio (canais de música) e vídeo
(apresentação de conteúdo próprio). São quatro vídeos diferentes disponibilizados
a cada mês. Os aviões da TAM também oferecem aos passageiros os maiores
bagageiros do mercado doméstico e a mais larga poltrona do meio na categoria,
o que acaba se transformando em mais conforto para os ocupantes.

Nos vôos internacionais, a TAM opera com as aeronaves Airbus A-330 para
Miami e Paris. Os aviões são equipados com o moderno sistema AVOD (áudio and
vídeo on Demand), com telas individuais em cada assento e programação na qual
o próprio passageiro pode escolher o horário em que prefere assistir a um dos
filmes. A grade de entretenimento a bordo conta com nove canais de vídeo (notí-
cias, variedades, filmes), dez canais de música (incluindo álbuns completos de
artistas) e jogos.

Além disso, a TAM também oferece a todos os seus passageiros (vôos
domésticos e internacionais) a exclusiva TAM Magazine. O conteúdo da revista é
diversificado, incluindo negócios, turismo, cultura, colunistas e perfis com persona-
lidades de destaque do cenário nacional e internacional.

Pensando, ainda, no total conforto de seus clientes, a TAM desenvolveu o
conceito “Bem-Estar a Bordo”, que consiste na elaboração de um cardápio, para
vôos internacionais, que tem como principais características a “leveza” de seus
pratos e a utilização de ingredientes naturais.

Tendo em vista a importância do atendimento ao cliente, a TAM está sem-
pre inovando para servir sempre muito bem a seus clientes.

Envolvida com esse propósito, a TAM desenvolveu as seguintes ferramen-
tas para monitorar a satisfação do cliente:
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Pesquisa radar da qualidade

Que consiste em uma pesquisa composta por vinte e cinco questões fe-
chadas de múltipla escolha que tem por objetivo avaliar diversos pontos relacio-
nados aos serviços oferecidos pela TAM, avaliando o nível de satisfação dos
passageiros.

Fale com o presidente

Dando continuidade na filosofia de cativar o cliente, a TAM desenvol-
veu uma ferramenta chamada Fale com o presidente. É um serviço disponível
para que os clientes passem suas críticas, sugestões, elogios e reclamações. É
a ponte direta entre a TAM e o cliente. O contato pode ser feito através do
0800, FAX ou WEB.

Web callcenter

A TAM também mantém um serviço exclusivo de atendimento aos passa-
geiros pela internet. É o seu Web callcenter, através do qual os clientes podem
fazer consultas sobre milhagem, promoções, reservas e compra de passagens
através de um chat. O serviço funciona vinte e quatro horas e o acesso pode ser
feito de qualquer lugar do mundo. Além da facilidade, o serviço também garan-
te uma economia significativa com ligações internacionais.

Conselho de clientes

Formado por passageiros portadores do cartão fidelidade, grupos partici-
pam de reuniões com o presidente e outros executivos da companhia. O conse-
lho de clientes da TAM entra em seu segundo ano de atuação com a participa-
ção de quarenta novos passageiros do programa fidelidade da companhia aé-
rea. Estão previstas onze reuniões e encontros ao longo do ano entre os grupos
de clientes; o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna; o vice-presidente
comercial e de marketing, Wagner Ferreira; e o técnico-operacional, Ruy Ampa-
ro; além de outros executivos ligados, principalmente, às áreas de atendimento
aos passageiros. Criado no final de 2002 com o principal objetivo de estabelecer
um canal direto de comunicação entre a companhia e seus clientes mais fre-
qüentes, inclusive em contatos com o serviço “Fale com o presidente”, o conse-
lho realizou doze reuniões ao longo do ano passado. Os encontros geraram mais
de novecentas sugestões e, a partir disso, várias ações foram tomadas buscando
a melhoria do serviço em áreas como aeroportos, serviço de bordo, internet,
programa fidelidade, entre outros. Todos os integrantes que participaram do pri-
meiro ano da iniciativa inédita da empresa, tornaram-se conselheiros honorári-
os. “Abrimos a empresa aos nossos clientes e discutimos com transparência
todos os temas que nos ajudam a aprimorar nossos serviços. A experiência tem
se demonstrado altamente positiva porque o conselho tornou-se um canal de
comunicação sem intermediário. As críticas nos ajudam a assegurar a excelên-
cia dos nossos serviços, marca registrada da TAM”, afirma Wagner Ferreira.
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Na TAM, as decisões são descentralizadas no serviço e centralizadas na
seguinte estratégia: servir aos clientes. Embora ampliando seu campo de atuação
e investindo em tecnologia, a TAM não perde de vista seu principal diferencial, o
tratamento dispensado aos seus passageiros. Na TAM, o passageiro é realmente
especial, por isso, ele sempre é recebido com tapete vermelho. Mais que um
simples detalhe, isso simboliza a filosofia da empresa: atenção, respeito e dedica-
ção total aos seus clientes, que merecem um tratamento personalizado. O atendi-
mento VIP dispensado a todos os passageiros, o Cartão de Fidelidade que mais
distribui viagens grátis, o melhor serviço de bordo dentre os vôos nacionais e a
preocupação constante em colocar a serviço dos clientes o que há de mais moder-
no e melhor em conceito de vôo.

Com o objetivo de assegurar os níveis de excelência na formação de todos
os funcionários da empresa, foi criada em 2001 a academia de serviços TAM.
Com uma área de doze mil metros quadrados, a academia é o maior e mais
moderno centro de treinamento da aviação na América Latina, com cursos volta-
dos para pilotos, comissários, despachantes, pessoal de aeroporto, comercial, car-
gas, CRM e técnicos. Por ano, cerca de trinta mil pessoas recebem algum treina-
mento, sendo que um funcionário pode passar por mais de um curso no ano.

De acordo com os serviços que a TAM oferece, consideramos que as ferra-
mentas são adequadas para darmos continuidade ao planejamento de marketing
já existente. Vamos enfatizar em nosso plano cada vez mais esses serviços, explo-
rando o seu lado positivo e trabalhando em cima de ferramentas como a web, que
está cada vez mais forte no mercado, personalizando o atendimento ao cliente e
atendendo cada vez mais, na medida certa, as solicitações e desejos do público
usuário, procurando superar suas expectativas a cada contato com a empresa.

22.  POLÍTICA DE PREÇOS — (PRICING)
Sistema de definição de preços da TAM linhas aéreas

Foi implantada na TAM uma política de garantir um mínimo de assentos
nas tarifas baixas em todos os vôos. Nos vôos de baixa demanda, a empresa
dispõe de uma quantidade maior de assentos em tarifas promocionais para aque-
les passageiros que dispõem de mais flexibilidade e planejam suas viagens com
maior antecedência.

Nos vôos de maior demanda, poucos assentos em tarifas baixas são coloca-
dos à disposição, uma vez que é necessário uma oferta razoável para os passagei-
ros executivos que, geralmente, não têm muita flexibilidade.

Se não houvesse nenhum critério, os vôos de maior procura ficariam sem-
pre indisponíveis para os executivos, pois, estariam sempre lotados com passa-
geiros que viajam a turismo, e os de menor procura, continuariam com baixo
aproveitamento.
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Assim sendo, foi implementado na TAM um sistema de gerenciamento
de receitas — Yield Management — que trabalha sobre uma base sólida de
dados estatísticos passados, previsões futuras, mas obedecendo basicamente
à lei da oferta e procura.

Para a utilização desse sistema, a TAM possui um departamento de
pricing que é o responsável por definir preços para as passagens nas diversas
rotas que opera. Esse setor procura analisar o perfil de cada rota em cada dia
da semana e horário a fim de publicar um preço que seja condizente com
esse perfil.

Por vezes, para um mesmo trecho pode-se encontrar até treze preços
diferentes (com até 65% de desconto) dependendo da antecedência com que
a passagem é comprada, as restrições e condições de utilização do bilhete, dia
da semana, época do ano e horário. A TAM conta com faixas de descontos
diversas e a expectativa é que cada uma delas atenda, da melhor forma à
demanda do segmento de mercado a qual se destina.

Se a previsão é de demanda aquecida, o sistema automaticamente fe-
chará os assentos em tarifas baixas para que o vôo tenha sua receita maximizada,
disponibilizando, assim, assentos aos passageiros de tarifas altas.

Já para as agências de viagens e operadoras de turismo, a TAM dispõe de
uma política diferenciada no que se refere ao valor das tarifas. Oferece algumas
facilidades e condições de pagamento diferenciado, para que as agências pos-
sam vender os bilhetes TAM e adquirir comissões dos valores das vendas.

A TAM também disponibiliza para as operadoras de viagens, vôos freta-
dos (vôos particulares e exclusivos para uma determinada agência), cujos des-
tinos também são definidos pela empresa fretante, com valores especiais e
com condições de pagamentos diferenciados.

Além disso, ela também oferece o serviço de fretamento para empresas
privadas ou até mesmo para  grupos de clientes que tenham esse interesse.

Outro sistema de preço que a empresa oferece é o de conta corrente
com grandes empresas nacionais e multinacionais. Esse sistema permite que a
empresa obtenha valores de passagens especiais com sistema de pagamento
também diferenciado, e as condições para aquisição e regras para utilização
são definidos previamente conforme descrito em contrato.

Sendo assim, o sistema de preço da TAM é feito de acordo com o perfil
do seu cliente, considerando a rota do vôo, período do ano, horário, entre
outros fatores.

Atualmente, a TAM passou a oferecer vôos promocionais noturnos, os
valores das passagens aéreas chegam a ter 65% de desconto, calculado de
acordo com a tarifa integral do trecho.
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Para oferecer tarifas tão baixas e competitivas, a TAM elaborou algumas
condições e restrições para sua utilização, visando aquecer a demanda e, ao mes-
mo tempo, oferecer condições e novas opções para um público com um novo
perfil, adequando-se à nova realidade da aviação nacional e até mundial.

Atualmente, as empresas de low fare vêm crescendo a cada dia, e a TAM
sentiu a necessidade de reposicionar-se no mercado, porém mantendo os seus
valores e sua identidade principal que é o seu “espírito de servir”.

Hoje, a empresa procura oferecer preços justos ao serviço oferecido. Não
se pode apenas baixar os valores das tarifas para poder concorrer no mercado. É
preciso fazer uma análise de custos e chegar ao consenso para oferecer ao cliente
um serviço à altura do valor pago pelo bilhete.

23. POLÍTICA DE VENDAS
A TAM está sempre buscando aprimorar os seus serviços, levando em con-

sideração, incessantemente, a opinião de seus clientes.

No momento, seu principal cliente é o agente de viagens, que mantém para a
empresa a venda de 80% de seus bilhetes. Para seu atendimento, a TAM conta com
um grupo de executivos de contas que possuem a carteira de cliente (agências). Eles
efetuam, periodicamente, visitas e prestam suporte vinte e quatro horas por dia. O
objetivo é estar sempre à disposição dos agentes de viagens, intermediando o relaci-
onamento da agência com a administração comercial da TAM.

Além desses grupos de vendas, existem outros canais de comunicação que
a TAM oferece ao seu público usuário.

Como já descrevemos anteriormente, a TAM, além das agências de via-
gens, disponibiliza para o seu cliente direto (passageiro) lojas nos aeroportos e
principais regiões das cidades em que opera, uma Central de Atendimento dispo-
nível vinte e quatro horas por dia, atendimento on-line (web callcenter) e página
na internet.

Hoje, o cliente pode se comunicar com a TAM da maneira que lhe for
conveniente e no horário que mais lhe agradar.

No entanto, é importante mencionar que a TAM, neste ano de 2005, está
em processo de implantação de um grande projeto chamado e-TAM. Trata-se de
um projeto revolucionário para o sistema de vendas de bilhetes aéreos.

Seu principal cliente: os agentes de viagens. Para que esse sistema seja
integrado junto às agências, a TAM desenvolveu um sistema próprio de reservas e
vendas de bilhetes que pode ser acessado seguramente pela rede virtual, a internet,
e todos os agentes terão acesso. A TAM implanta o sistema e oferece ao seu público
usuário um treinamento intensivo para o aprendizado de seu uso.
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O e-TAM é um programa pioneiro no Brasil, que possibilita a venda on-line
de passagens diretamente para as agências de viagem, utilizando a internet com
total segurança.

Esse processo acaba com a emissão de bilhetes em papel, substituídos
pelo e-ticket. Tudo isso com muita rapidez. A venda e emissão do bilhete eletrô-
nico levam menos de um minuto. Atualmente, 70% dos passageiros da TAM
utilizam o e-ticket.

Para os passageiros, o e-TAM oferece uma série de facilidades adicionais. A
confirmação da reserva do bilhete eletrônico pode ser realizada por e-mail ou celular.
Com a posse do e-ticket, todo o processo de check-in se torna bem mais ágil. O
passageiro só precisa comparecer ao embarque e mostrar o seu RG, sem a necessida-
de da emissão ou apresentação de nenhum tipo de papel ou bilhete no aeroporto.

e-TAM

O projeto e-TAM nasceu, a princípio, em 1996 quando houve a necessidade
da empresa tomar uma séria decisão entre manter o sistema tradicional de emissão
de bilhetes ou arriscar e desbravar o, ainda, desconhecido mundo da internet.

Dessa forma, a decisão foi tomada pela segunda opção e desde então, a
TAM não parou mais em seu crescimento tecnológico.

No passado, todo embarque de passageiros era feito mediante a apresen-
tação de um bilhete físico formado de quatro cupons. Isso significa, que além do
gasto com papéis, existia um custo muito alto com o processo burocrático para
destaque de bilhetes, emissão de segunda-via, termos de extravios além do pró-
prio sistema de distribuição, já que deveria ser o mesmo padrão, independente do
órgão emissor.

No ano de 2001, a TAM apresentou ao mercado a ferramenta e-ticket, um siste-
ma de emissão de bilhetes onde seu acesso ocorria através de um sistema Client Server (o
software era instalado na máquina do usuário) que utilizava a plataforma Oracle.

Logo em seguida, com as inovações da área de tecnologia, foi possível
disponibilizar o acesso a esta ferramenta através da internet, que visa, entre ou-
tros benefícios, a redução de custos, a otimização e praticidade na operação.

Para as agências de turismo, esse sistema foi logo aceito, já que os benefí-
cios eram muitos, tais como:

g segurança no acesso;

g agilização dos processos;

g eliminação da impressão da reserva;

g eliminação do bilhete físico e acúmulo de vias;

g eliminação dos problemas com perdas e roubos;
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g redução na burocracia dos processos;

g diminuição de custos;

g relatório de vendas on-line;

g bilhete disponível em todo território nacional;

g confirmação imediata com os dados para o embarque através das men-
sagens SMS e também de e-mail.

Sendo assim, foi lançada no mercado a marca e-TAM, um leque de servi-
ços que tem como propósito inovar, crescer, reduzir, simplificar e otimizar as ope-
rações das agências de viagem com a TAM e seus passageiros.

Essa marca simboliza o movimento que a TAM fez ao disponibilizá-la no
mercado e, num mundo em que empresas utilizam a internet para qualquer
tipo de negócio, e “e” significa eletrônico, a TAM não é somente isso, mas
“encantamento”.

A instalação do e-ticket na agência de viagem ocorre após a validação da
área comercial e financeira da TAM. Posteriormente a este processo, o suporte
e-TAM é acionado e providencia a instalação e o treinamento da ferramenta.

Através de uma máquina certificada pelo e-TAM, é possível acessar e
navegar pelo Portal e-TAM executando todas as atividades operacionais com-
preendidas entre a disponibilidade de vôos, tarifas, reservas de lugares, reservas
de assento, emissão de bilhetes, consulta de relatórios, chegando, até, à impres-
são do boleto bancário para pagamento da fatura TAM em qualquer banco da
rede nacional.

O Portal e-TAM representa entre outras coisas, uma estratégica aliança de
negócios entre a TAM e seus distribuidores, para que juntos possam atender às expec-
tativas de seus clientes comuns em serviços, preços e eficiência no atendimento.

O encantamento ao cliente através do e-TAM é representado através de
dois pilares que sustentam esse novo modelo de negócio: a prestação de serviços
diferenciada por cliente e a política comercial diferenciada por cliente.

e-TAM auto-atendimento

Cerca de cinqüenta totens de auto-atendimento de check-in já foram insta-
lados em treze dos principais aeroportos do país.

A principal vantagem do equipamento é a agilidade na hora do embarque.
O totem permite que passageiros façam o seu check-in automaticamente, em
menos de dez segundos.

O funcionamento é simples e sem burocracia: basta que o cliente digite o
número do seu bilhete eletrônico (e-ticket). Em seguida, é preciso apenas confirmar
os dados do vôo, escolher o assento e retirar o cartão de embarque.
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24. POLÍTICA DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
A TAM estréia sua nova malha aérea no dia 2 de maio de 2005, a partir

do fim do code-share com a Varig, contemplando novos destinos e aumentando
o número de freqüências para as localidades mais demandadas.

É importante mencionar que o acordo de code-share com a empresa aé-
rea Varig foi iniciado em março de 2003, numa época crítica para a aviação
brasileira em que existiam poucas alternativas de sobrevivência para algumas
companhias. O governo propôs como solução um acordo entre a TAM e a Varig
que seria o primeiro passo para um processo de fusão.

O code-share acabou colaborando para otimização da malha aérea das
duas companhias, eliminando vôos sobrepostos, ou seja, vôos nos mesmos
trechos e mesmos horários. Isso permitiu um ajuste da oferta, eliminando ope-
rações ociosas e aumentando a oferta de assentos para os trechos e horários
de maior demanda. O resultado disso foi positivo para as companhias e tam-
bém para os usuários, que passaram a ter mais opções de vôos nos destinos
mais procurados.

Entretanto, de acordo com os estudos feitos pelas duas empresas e suas
consultorias contratadas, chegou-se à conclusão de que a fusão não é mais uma
opção viável, em razão do custo social (demissões) e choque de culturas. Além
disso, o CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), o órgão do go-
verno pertencente ao Ministério da Justiça, decidiu sobre o término do code-
share e concedeu um prazo até maio/2005 para que as operações sejam
dissociadas.

Devido a isso e com sua nova malha aérea, a TAM atingirá quarenta e
quatro cidades diretamente no Brasil e mais vinte e nove municípios por meio de
acordos comerciais com empresas regionais, totalizando setenta e três destinos.

A companhia acrescentará freqüências às atuais, na Ponte Aérea Rio-
São Paulo, passando de vinte e cinco para trinta e uma diárias, com vôos
partindo de meia em meia hora de ambos os aeroportos (o primeiro partindo
do Santos Dumont às 6:30 h e de Congonhas, às 6:15 hs.). Congonhas-Curitiba
e Congonhas-Belo Horizonte passarão a contar com nove e onze vôos diários,
respectivamente. Outra ligação da Super Ponte, Congonhas-Porto Alegre, man-
terá as atuais seis freqüências. De Congonhas para Brasília, de onde saem
conexões para vários estados, principalmente do norte e nordeste, ficam treze
diários. Essa linha já não estava dentro da operação compartilhada.

Para os estados do nordeste, a TAM oferecerá mais ligações a partir dos
aeroportos de Guarulhos, em São Paulo, e Galeão, no Rio. As operações a partir
de Guarulhos aumentarão em 15% e do Galeão 65%, proporcionando aos pas-
sageiros conexões com vôos para todo o país e também para as linhas internaci-
onais da TAM (Miami, Paris, Buenos Aires, Assunção e Santiago do Chile).
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Outra novidade é a ligação entre Congonhas e Foz do Iguaçu que passará
a ser feita diariamente (até agora, esse vôo ocorria de segunda a sexta-feira).
Londrina também ganhará mais uma freqüência diária com vôo prosseguindo para
Campo Grande e Cuiabá.

“Nossa prioridade no desenho da malha foi atender a todos os mercados
de forma mais adequada em termos de horários, ligações e equipamento de vôo
de acordo com a demanda”, afirmou Nelson Shinzato, diretor de Planejamento
de Malha e Frota. A nova malha aumenta em 12% o número de assentos e
quilômetros oferecidos (ASK) pela TAM. Isso será possível graças ao aumento de
produtividade da frota, que passará a voar 11,2 horas/dia contra as 10h atuais, e
também ao recebimento de novos aviões previstos para este ano — dois Airbus
A320 acabam de ser incorporados à frota da companhia e mais dois chegam até
agosto. As mudanças garantirão, ainda, à TAM manter os altos níveis de pontua-
lidade, regularidade e eficiência operacional que vêm sendo registrados nos últi-
mos meses, de acordo com dados oficiais do Departamento de Aviação Civil.

Todas as alterações de vôos já estão disponíveis nos sistemas da TAM e os
passageiros podem obter informações por meio de todos os canais de distribuição
da companhia: agentes de viagens, callcenter (0300 123.1000 e 11 3123.1000),
web callcenter (www.webcallcentertam.com.br) e site (www.tam.com.br).

25. POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO
Propaganda

Atualmente, a TAM elaborou sua campanha de marketing baseada no que
oferece de melhor ao seu cliente, a excelência nos serviços prestados.

Sabemos que uma empresa de transporte aéreo qualquer uma pode ser.
Porém, ser uma empresa que atenda a todas as necessidades de seu cliente já
não é tão simples assim. Além de não requerer apenas a questão financeira, é
preciso a humildade de querer saber e entender a necessidade de seus usuários.

A TAM mantém há dois anos no ar a Campanha “Gentileza”. Para essa
campanha dar certo, a empresa demandou muita pesquisa, dedicação e, mais
que isso, fez um trabalho de endomarketing forte com seus colaboradores, divul-
gando filmes institucionais, botons com o slogan “gentileza” e chegou até a lan-
çar um desafio junto a seus colaboradores: no dia do consumo não seria aceita
nenhuma reclamação através do serviço Fale com o presidente, principal canal de
relacionamento entre o cliente e a alta administração da empresa.

Para a divulgação dessa campanha a TAM divulgou sua marca na mídia,
sendo propagandas em TV aberta, rádios, revistas (Veja, Exame...) e jornais (Folha
de São Paulo, O Estado de São Paulo...). Além disso, utilizou-se da ferramenta de
merchandising, divulgando os serviços prestados na primeira classe (first class) de
seus modernos aviões Airbus 330 na novela da Rede Globo “América”.
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De acordo com as expectativas que a empresa tinha em torno dessa campa-
nha, os efeitos foram positivos. Os fatores que comprovaram essa ação foram: a
liderança no mercado doméstico, aumento no aproveitamento de seus vôos e,
como resultado final, o lucro recorde obtido no ano 2004 de 350 bilhões, que
rendeu a seus colaboradores a participação nos lucros da empresa.

Nossa campanha

As atuais pesquisas de mercado mostram que o consumidor conhece, cada
vez mais, seus direitos e quer que os produtos/serviços sejam cada vez mais perso-
nalizados, atendendo às suas reais necessidades.

Nossa campanha propõe a personalização dos serviços prestados pela TAM
aos seus clientes.

Com o objetivo focado em aumentar em 85% a capacidade de ocupação
de seus vôos, reduzir os custos operacionais e resgatar os valores da marca, propo-
mos a utilização do CRM de forma eficiente, que proporcione uma aproximação
maior do usuário; o lançamento de tarifas diferenciadas, que atendam aos mais
variados targets (estudantes, idosos, turistas etc), sem perder o foco em seu prin-
cipal público: os executivos. Em síntese, oferecer preço justo ao serviço que será
prestado.

O tema da campanha será “TAM — o seu jeito de voar”. O foco é a
personalização. A imagem principal será a de pontos turísticos, com pessoas de
clusters variados.

Vamos manter a mesma linha de filosofia da empresa, o cliente é o rei e
deverá continuar com essa percepção sempre. A TAM deve ser a primeira opção
(top of mind) quando o cliente pensar em pontualidade, conforto, segurança e
tecnologia.

A personalização dos serviços visa atender à necessidade do cliente na
medida exata e, sempre que possível, superar suas expectativas, com propagan-
das ou promoções que despertem cada vez mais o desejo de voar com a TAM.

Para isso, lançaremos uma promoção que será válida para todo o cliente
que voar com a TAM. Vamos ofertar três pacotes de viagens, com destino a Paris,
com direito a um acompanhante com hospedagem e refeição (1/2 pensão).

Para participar do sorteio é simples: o cliente ganhará um cupom a cada
cinco viagens realizadas pela TAM. O sorteio será realizado no dia 04 de dezem-
bro de 2005, no saguão do aeroporto de Congonhas (SP).

 Alternativa de mídia

Para a campanha da TAM serão usadas as seguintes mídias:

g TV: duas campanhas ao ano (cerca de quinze dias cada);

g canal fechado e Globo;
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ggggg Rádio: não;

g Jornal: parte de turismo de grandes jornais (O Estado de São Paulo, Folha
de São Paulo, Jornal do Brasil, O Estado de Minas...);

g Revistas: Veja, Isto É, Exame e Playboy, Vip, Viagem e Época;

g Internet: site próprio e propaganda em sites de hotéis com os quais tem
parceria e agência de turismo e outros provedores, como AOL, UOL etc;

ggggg Páginas Amarelas: não;

g Outdoors: serão utilizados em épocas de campanha para reforçar a ima-
gem. Estarão localizados próximos aos aeroportos de grandes metrópoles;

g Feiras: participação em feiras voltadas ao segmento aéreo e de turismo;

g Mala Direta: apenas para divulgações que sejam realmente do interesse
do cliente (atualização do cartão fidelidade, promoções interessantes para
o perfil do cliente etc);

g Press release: devem ser enviados à mídia, em todas as regiões em que
atua, sempre que houver alguma informação importante o suficiente para
merecer espaço na mídia. Os releases devem informar os pontos positivos e
explicar os negativos. Com isso, adquiri-se credibilidade.

Os concorrentes diretos devem utilizar os mesmos meios de comunica-
ção, mas com outro enfoque. A Gol, por exemplo, quer atingir a “massa”. As-
sim, programas do estilo do Ratinho podem ser uma ótima opção. Da mesma
forma, as revistas escolhidas não precisam focar um público intelectual mas,
sim, gente com menor poder aquisitivo. Nesse caso, publicações no estilo de
“Caras” podem ser o foco.

Acreditamos que de acordo com a situação financeira delicada em que a
Varig se encontra, com baixa verba para o marketing, não fará divulgação em
mídia cujo preço for alto. O mesmo acontece com as outras companhias aéreas.

Relações públicas e endomarketing

Para incentivarmos as relações públicas, precisamos trabalhar os clientes
corporativos. Para essa questão, sugerimos a criação de uma equipe de marketing
formada por um comandante de vôo, um funcionário desse departamento e outra
da área comercial. Essa equipe estará encarregada de visitar as empresas com as
quais a TAM possui acordos comerciais. Fará a divulgação da nova campanha e
obterá mais informações, além de fortalecer a relação cliente x empresa. Essa
opção visa mostrar a importância de cada cliente de forma personalizada.

Por outro lado, busca a visitação em empresas que ainda não são parcei-
ras e demonstrar os serviços da empresa, apresentar as vantagens e benefícios e
oferecer uma parceria, firmar um acordo comercial.
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Além disso, incentivar e avaliar os patrocínios com assuntos ligados ao es-
porte, lazer, cultura e responsabilidade social. Promover eventos e aproveitar opor-
tunidades para promover os seus próprios.

Exemplo:

Podemos considerar a chegada (entrega) de novas aeronaves, convidando
clientes vips, passageiros que utilizam com muita freqüência seus serviços, além
da empresa, de forma a incentivar a marca TAM a estar sempre na mídia.

Para o endomarketing sugerimos a criação de um “manual do emprega-
do”, um manual que contenha todos os direitos e deveres de ambas as partes
(empregado e empregador), benefícios, facilidades, convênios com outras empresas,
entre outros.

Outra parte importante é fazer uma ampla divulgação interna, incentivan-
do o acesso à entrante (Portal TAM). Nesse caso, o departamento de comunica-
ção deverá ser responsável por alimentar diariamente o portal, mantendo as infor-
mações sempre atualizadas.

Na questão ligada à nova campanha, consideramos que a ação que é feita
atualmente está de acordo com os nossos objetivos.

É feito um vídeo interno em que o presidente da empresa passa uma men-
sagem e detalha os objetivos da companhia, mantendo o cliente interno sempre
informado sobre os novos rumos e objetivos da empresa. É enviada uma fita desse
vídeo para o gerente de cada departamento, de forma que seja repassado aos
demais colaboradores. De maneira geral, consideramos que esses são os pontos
que devem ser acrescentados e mantidos frente à empresa, no que se refere a
relações públicas e endomarketing.

Promoções de vendas

Hoje, a TAM busca focar suas promoções baseadas nas datas comemorati-
vas conforme o calendário do ano letivo. Só nesse quadrimestre a TAM lançou as
seguintes promoções:

g Carnaval volta grátis;

g Tarifa de Páscoa (que Páscoa);

g Promoção de Tiradentes.

Todas as promoções ofereciam aos clientes uma tarifa com até 70% de
desconto, com algumas restrições no que se referia à remarcação dos bilhetes e à
necessidade da compra de ida e volta, sendo que a volta seria gratuita.

Na nossa campanha, divulgaremos uma única promoção, cujo período é
extenso e o objetivo é incentivar o cliente a voar cada vez mais com a TAM. Nesse
caso o slogan seria “quanto mais viaja, mais chances você tem de ganhar”.
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Considerando que o destino é Paris, o lugar mais visitado do mundo,
entendemos que haverá uma boa aceitação por parte do público usuário. Por
outro lado, não deixamos de considerar a questão cultural do brasileiro. Sabe-
mos que no Brasil as pessoas gostam de trazer brindes (presentes) e serem re-
compensadas de alguma forma. Com essa promoção “Voe para Paris por conta
da TAM” avaliamos que o impacto será positivo e a empresa terá um retorno
financeiro satisfatório.

Orçamento de comunicação

As mídias alternativas como a internet e a mala direta proporcionam ao
cliente um atendimento personalizado, pois fala diretamente com os clientes
específicos.

De tempos em tempos, a TAM renova a estrutura de seu pessoal de
comunicação. Com isso, procura inovar e melhorar a qualidade do trabalho
apresentado por sua equipe.

 

MÍDIA CIRCULAÇÃO 
TIPO 

AUDIÊNCIA 

CUSTO 
POR 

ANÚNCIO 

CUSTO 
POR 
1000 

FREQÜÊNCIA 
DO ANÚNCIO 

TAXA 
ESPERADA 

DE 
RESPOSTA 

TELEVISÃO Nacional 
Nobre 

(À noite)     
2 campanhas/ano 

3 comerciais/ semana 
(2 semanas cada) 

  

RÁDIO X X X X X X 

JORNAL 
Jornais de 

circulação em 
grandes cidades 

Classe A e B X X Quinzenal X 

REVISTAS Nacional Classe A e B X X Mensal v 

PÁGINAS 
AMARELAS X X X X X X 

FOLDER E 
COM. 

INTERNA 

Aviões e 
escritórios da 

TAM 

Público interno e 
passageiros X X 

Passageiros: mensal 
p/público interno: 

sempre que 
necessário 

X 

MALA 
DIRETA Nacional Passageiros TAM R$0,80 X 

Deve ser enviada 3 
correspondências 

para cada passageiro 
X 

OUTDOOR
S 

SP / Rio / Brasília 
/ Salvador / 

Curitiba 

Geral (Todos 
que passarem 

no local) 
X X 4 inserções por ano   

INDOORS X X X X X X 

FEIRAS Grandes cidades Classe A e B R$50.000,00 X 3 por ano X 

RP E 
PUBLICIDA

DE 
Nacional 

Passageiros e 
público interno 

Custo total: 
R$300 mil X X X 
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Existe a possibilidade de desenvolver propaganda e promoções cooperadas

com agências e hotéis. Promoções na qual você compra o pacote com determina-

da agência e o vôo é pela TAM. Divulgação no site das agências e hotéis também

seria interessante porque os clientes irão optar por viajar pela TAM ao invés de

outras companhias.

Informações adicionais

g Orçamento Previsto: R$28.000.000,00;

g Orçamento Realizado: R$ 28.216.456,12.

A verba destinada a campanhas externas e internas foi dividida pensando

nas campanhas realizadas durante o ano.

As publicações em revistas serão feitas em página inteira e o dinheiro que

será pago por mês foi obtido somando-se o preço da publicidade nas diferentes

revistas. Seguem os valores atuais:

g VIP: R$42.700,00;

g Playboy: R$75.700,00;

g Viagem: R$47.000,00;

g Exame: R$ 85.600,00;

g Época: R$85.300,00;

g Veja: R$155.500,00;

g Isto É: R$77.900,00.

Serão realizadas duas campanhas na TV durante o ano. Em cada uma a

verba está dividida em duas partes. No primeiro mês, está calculado o valor da

produção, incluindo todos os detalhes necessários para se produzir um comer-

cial. No mês seguinte, a verba é destinada à veiculação do comercial. Opta-

mos por fazer a divulgação em uma TV aberta e uma por assinatura. Com

trinta segundos de duração, o comercial será passado na TV Globo (intervalo

do Jornal Nacional e Fantástico) e na Fox (intervalo do Programa ‘O que o

homem vê’). Seguem os valores:

Jornal Nacional: R$ 268.470.000,00

Fantástico: R$ 232.310,00

O que o homem vê: R$ 97.225,40
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26. ESTRATÉGIAS DE MARKETING MIX
g Aumentar a abrangência de regiões atendidas no exterior;

g Criação de tarifas especiais para públicos diferenciados (ex: estudantes,
idosos, etc);

g Comunicação com o cliente de forma personalizada através do CRM;

g Promoção voltada para os agentes de viagens que possuam alta influên-
cia na decisão de compra;

g Reforço do marketing institucional através do minuto TAM, filmes
institucionais transmitidos em TV contendo informações turísticas e históri-
cas de regiões do Brasil;

g Realizar nova campanha publicitária para reforçar o posicionamento da
TAM.

Orçamento anual de marketing e vendas

 

PREVISTO REAL. PREVISTO REAL. PREVISTO REAL.
VENDAS R$ 307.000,00 R$ 286.500,00 R$ 307.000,00 R$ 297.000,00 R$ 307.000,00 R$ 326.900,00

ORÇAMENTO DE MKT R$ 2.476.000,00 R$ 2.573.126,12 R$ 1.317.000,00 R$ 1.404.900,00 R$ 1.331.000,00 R$ 1.288.300,00

PROPAGANDA
TV R$ 1.000.000,00 R$ 1.134.226,12 ------- ------- --- ---
REVISTAS R$ 850.000,00 R$ 850.000,00 R$ 650.000,00 R$ 600.000,00 R$ 650.000,00 R$ 630.000,00
JORNAIS R$ 100.000,00 R$ 85.000,00 R$ 130.000,00 R$ 115.000,00 R$ 130.000,00 R$ 130.000,00
OUTROS (OUTDOOR) ------- ------- R$200.000,00 R$ 195.000,00 --- ---
MÍDIA IMPRESSA
REVISTA INTERNA ------- ------- R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 ---- ----
MALAS DIRETAS R$ 10.000,00 R$ 9.100,00 R$ 10.000,00 R$ 9.900,00 R$ 16.000,00 R$ 14.500,00
MERCHANDISING E 
MAT. PDV R$ 200.000,00 R$ 197.000,00 R$ 200.000,00 R$ 198.000,00 R$ 200.000,00 R$ 199.000,00

PROMOÇÕES DE VENDAS
R$ 100.000,00 R$ 80.000,00 R$ 100.000,00 R$ 90.000,00 R$ 100.000,00 R$ 120.000,00

PUBLICIDADE E 
RELAÇÕES PÚBLICAS R$ 300.000,00 R$ 280.800,00 R$ 300.000,00 R$ 260.000,00 R$ 300.000,00 R$ 280.000,00

ENDOMARKETING R$ 16.000,00 R$ 17.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 35.000,00 R$ 34.800,00
VENDAS EXTERNAS E 
TREINAMENTO

R$ 7.000,00 R$ 6.500,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00 R$ 6.900,00

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DO 
PRODUTO

R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

CUSTOS R$ 2.783.000,00 R$ 2.859.626,12 R$ 1.624.000,00 R$ 1.701.900,00 R$ 1.638.000,00 R$ 1.615.200,00

ORÇAMENTO ANUAL DE MARKETING E VENDAS

PRODUTO TAM 
LINHAS AÉREAS

 ABRIL  MAIO JUNHO
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PREVISTO REAL. PREVISTO REAL. PREVISTO REAL.
VENDAS R$ 330.000,00 R$ 349.800,00 R$ 307.000,00 R$ 287.100,00 R$ 310.000,00 R$ 289.000,00

ORÇAMENTO DE MKT R$ 1.527.000,00 R$ 1.571.950,00 R$ 1.305.000,00 R$ 1.237.200,00 R$ 4.027.000,00 R$ 3.896.300,00

PROPAGANDA
TV --- --- --- --- R$ 2.500.000,00 R$ 2.400.000,00
REVISTAS R$ 650.000,00 R$ 700.000,00 R$ 650.000,00 R$ 620.000,00 R$ 650.000,00 R$ 650.000,00
JORNAIS R$ 130.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 75.000,00 R$ 130.000,00 R$ 115.000,00
OUTROS (OUTDOOR) R$ 200.000,00 R$ 220.000,00 --- --- R$ 200.000,00 R$ 190.000,00
MÍDIA IMPRESSA
REVISTA INTERNA R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 --- ---- R$ 22.000,00 R$ 22.000,00
MALAS DIRETAS R$ 10.000,00 R$ 9.850,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
MERCHANDISING E 
MAT. PDV R$ 200.000,00 R$ 195.000,00 R$ 200.000,00 R$ 196.200,00 R$ 200.000,00 R$ 194.300,00

PROMOÇÕES DE VENDAS R$ 100.000,00 R$ 120.000,00 R$ 100.000,00 R$ 80.000,00 R$ 100.000,00 R$ 80.000,00

PUBLICIDADE E 
RELAÇÕES PÚBLICAS R$ 300.000,00 R$ 310.000,00 R$ 300.000,00 R$ 290.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

ENDOMARKETING R$ 15.000,00 R$ 15.100,00 R$ 45.000,00 R$ 46.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
VENDAS EXTERNAS E 
TREINAMENTO R$ 30.000,00 R$ 29.800,00 R$ 7.000,00 R$ 7.100,00 R$ 10.000,00 R$ 9.000,00

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DO 
PRODUTO

R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

CUSTOS R$ 1.857.000,00 R$ 1.921.750,00 R$ 1.612.000,00 R$ 1.524.300,00 R$ 4.337.000,00 R$ 4.185.300,00

ORÇAMENTO ANUAL DE MARKETING E VENDAS

PRODUTO TAM 
LINHAS AÉREAS

JULHO AGOSTO SETEMBRO

 

PREVISTO REAL. PREVISTO REAL. PREVISTO REAL.
VENDAS R$ 310.000,00 R$ 303.000,00 R$ 310.000,00 R$ 314.600,00 R$ 310.000,00 R$ 314.700,00

ORÇAMENTO DE MKT R$ 2.561.000,00 R$ 2.485.600,00 R$ 1.530.000,00 R$ 1.496.700,00 R$ 1.305.000,00 R$ 1.323.700,00

PROPAGANDA
TV R$ 1.100.000,00 R$ 1.070.000,00 ---- ---- ---- ----
REVISTAS R$ 816.000,00 R$ 809.000,00 R$ 650.000,00 R$ 615.000,00 R$ 650.000,00 R$ 660.000,00

JORNAIS R$ 130.000,00 R$ 105.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.000,00 R$ 130.000,00 R$ 140.000,00

OUTROS (OUTDOOR) --- ---- R$ 200.000,00 R$ 205.000,00 --- ----
MÍDIA IMPRESSA
REVISTA INTERNA --- ---- R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 --- ----
MALAS DIRETAS R$ 10.000,00 R$ 9.800,00 R$ 13.000,00 R$ 13.200,00 R$ 10.000,00 R$ 10.500,00
MERCHANDISING E 
MAT. PDV R$ 200.000,00 R$ 197.000,00 R$ 200.000,00 R$ 197.500,00 R$ 200.000,00 R$ 198.000,00

PROMOÇÕES DE VENDAS
R$ 100.000,00 R$ 95.000,00 R$ 100.000,00 R$ 105.000,00 R$ 100.000,00 R$ 105.000,00

PUBLICIDADE E 
RELAÇÕES PÚBLICAS R$ 300.000,00 R$ 290.000,00 R$ 300.000,00 R$ 290.000,00 R$ 300.000,00 R$ 300.000,00

ENDOMARKETING R$ 5.000,00 R$ 4.800,00 R$ 15.000,00 R$ 14.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.200,00
VENDAS EXTERNAS E 
TREINAMENTO R$ 10.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00 R$ 9.600,00 R$ 10.000,00 R$ 9.700,00

PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DO 
PRODUTO

R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 R$ 200.000,00

CUSTOS R$ 2.871.000,00 R$ 2.788.600,00 R$ 1.840.000,00 R$ 1.811.300,00 R$ 1.615.000,00 R$ 1.638.400,00

ORÇAMENTO ANUAL DE MARKETING E VENDAS

PRODUTO TAM 
LINHAS AÉREAS

NOVEMBRO DEZEMBROOUTUBRO
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27. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A pesquisa desse trabalho foi iniciada no começo do ano de 2004, dessa

forma, no decorrer do ano de 2004 e início do ano de 2005, tivemos algumas
alterações no setor aéreo nacional.

A começar pelo fechamento da empresa Vasp decorrente de falência de-
cretada pelo governo; a expansão da TAM em seus destinos, passando a operar
na cidade de Santiago do Chile, na América do Sul; o fim do acordo de code-
share com a empresa aérea Varig; o crescimento veloz da empresa GOL na avia-
ção doméstica, dividindo praticamente o segundo lugar no índice de market share,
superando a Varig que possuía grande tradição no mercado da aviação; o recorde
de lucro obtido pela TAM no ano de 2004, que a levou a dividir com seus colabo-
radores os lucros obtidos e até, o lançamento de uma nova campanha de
marketing, focada dessa vez na “brasilidade”.

No entanto, a liderança foi mantida pela TAM no mercado doméstico e a
empresa vem se superando a cada dia.

A TAM registrou um lucro de R$ 53,3 milhões de reais no primeiro trimestre
deste ano de 2005, o que representa um crescimento de 215,7% em relação ao
valor registrado no mesmo período do ano passado.

Com essas modificações, tivemos algumas alterações em alguns índices
descritos no trabalho, especialmente, na primeira fase. A TAM teve um aumento
na participação do mercado, com um percentual equivalente a 42,9% no merca-
do doméstico e 16,2% no internacional (índices atualizados pelo DAC — Departa-
mento de Aviação Civil - em abril/2005).

Além disso, a empresa incrementou seus ganhos de produtividade, inclusi-
ve com melhor utilização da frota que passou a voar em média 10,59 horas/dia no
primeiro trimestre de 2005 (ante 8,76 hora/dia em 2004), manteve a severa admi-
nistração de custos e ainda se beneficiou da apreciação do real frente ao dólar,
reduzindo os custos calculados com base na moeda norte-americana.

Com a nova realidade do mercado da aviação brasileira, o quadro se modi-
ficou e a empresa GOL passou a dividir acirradamente com a Varig a concorrência
direta com a TAM, tendo como o principal fator de concorrência o preço.

No dia 2 de maio, com o final do code-share com a Varig, a TAM foi a
novos destinos e aumentou a sua freqüência. Com isso, a TAM atingirá quarenta
e quatro cidades no Brasil e mais vinte e nove municípios por meio de acordos
comerciais com empresas regionais. Totalizando, assim, setenta e três destinos.

A Ponte Aérea Rio-São Paulo terá trinta e uma freqüências diárias. O
trecho Congonhas/Curitiba, nove vôos diários e Congonhas/Belo Horizonte,
onze vôos diários. O trecho Congonhas/Brasília, treze vôos diários conectando
vários estados.
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28. CONCLUSÃO
De acordo com o trabalho realizado, consideramos que todas as informações

e dados levantados sobre a empresa estão de acordo com os nossos objetivos.

A empresa já possui uma estrutura de marketing formada e utiliza ferra-
mentas adequadas para atingir o seu público-alvo. Vem se consolidando a cada
mês como a líder do mercado doméstico da aviação brasileira, conforme os dados
apresentados no decorrer do trabalho e expandindo seus vôos para trechos inter-
nacionais.

Para o nosso planejamento de marketing, procuramos manter o mesmo
padrão que a empresa já utiliza para manter os seus clientes fiéis e, claro, para
acompanhar o crescimento do setor mediante a entrada de novos concorrentes.
Procuramos através de nossa campanha atingir um novo público, procurando,
cada vez mais, ganhar espaço e criar escudos contra a concorrência.

ANEXOS
Melhor taxa média de ocupação do primeiro trimestre foi a da GOL.

A taxa média de ocupação acumulada no setor doméstico, no primeiro
trimestre de 2005, foi de 69,83%, registrando aumento de 7,39% em relação à
taxa do mesmo período de 2004 (62,44%). Entre as grandes empresas que
operam no setor, a GOL foi a que apresentou a taxa de ocupação mais alta, de
73,45%, mas também a que apresentou a menor variação anual no período:
1,43%. Veja os números:

1º TRIMESTRE DE 2005 

TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO 

        

COMPANHIA 2004 2005  pp 

        

GOL 72,02% 73,45% 
+ 

1,43 

TAM 60,58% 68,90% 
+ 

8,32 

VARIG 63,14% 69,96% 
+ 

6,82 

TOTAL 62,44% 69,83% 
+ 

7,39 

OBS:  pp = variação em pontos 

percentuais 
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TAM foi a mais pontual e regular do setor doméstico no 1º trimestre.

No acumulado do 1º trimestre de 2005, a TAM liderou os indicadores de
regularidade, pontualidade e eficiência operacional no setor doméstico. A VARIG
ficou em segundo e a GOL em terceiro. Veja as médias do trimestre:

 

Tráfego da TAM cresceu 46,45% no acumulado do primeiro trimestre.

Entre as companhias aéreas nacionais e no acumulado do primeiro trimestre
de 2005, a TAM foi a que registrou o maior crescimento na demanda: 46,45%.
Em segundo lugar veio a GOL, com 21,06% e em terceiro a VARIG, com 15,17%. O
setor doméstico, como um todo registrou um aumento de tráfego de 13,36%. Os
dados de evolução percentual foram comparados ao 1º trimestre de 2004.

 A TAM também foi a companhia que registrou o maior aumento de oferta
com 28,79%, seguida da GOL com 18,70% e da VARIG com 3,95%. A variação
anual da oferta do setor como um todo foi de apenas 1,36%.

 Fonte: Departamento de Revenue Management da TAM – 26/04/2005

 MÉDIAS DO 1º TTRIMESTRE 

SETOR DOMÉSTICO 

        

  ÍNDICES DE  

      EFICIÊNCIA 

COMPANHIA REGULARIDADE PONTUALIDADE OPERACIONAL 

        

GOL 70,67 78,33 71,00 

TAM 94,33 96,00 90,33 

VARIG 90,67 92,67 83,67 

 

1º TRIMESTRE DE 2005 

VARIAÇÃO % ANUAL 

        

COMPANHIA OFERTA DEMANDA OCUPAÇÃO 

        

GOL 18,70% 21,06% 73,45% 

TAM 28,79% 46,45% 68,90% 

VARIG 3,95% 15,17% 69,96% 

TOTAL 1,36 13,36% 69,83% 

OBS: ocupação = taxa média do período 
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Gol encosta na Varig em participação de mercado

Rio de Janeiro. A Gol, que já representa quase 90% do tamanho da
Varig no mercado doméstico, encurtou a distância que a separa da tradicional
empresa aérea, segunda colocada no ranking, num setor, que é liderado pela
TAM. Dados do Departamento de Aviação Civil (DAC) relativos a março mos-
tram que a Gol, que opera há quatro anos, detém 26,09% do mercado, en-
quanto a fatia da Varig é de 29,89%. A TAM detém 41,73% do mercado.

De fevereiro para março, a distância entre a Varig e a Gol caiu pratica-
mente à metade, passando de 7,7% em fevereiro para 3,8% pontos
porcentuais no mês passado. Na avaliação do consultor em aviação, Paulo
Roberto Bittencourt Sampaio, a Gol avança no sentido de conquistar o posto
de segunda colocada no tráfego aéreo doméstico, atrás da líder TAM.

“A Gol deverá ultrapassar a Varig até junho”, diz o consultor. Ele cita
que a empresa está para colocar quatro novos jatos em operação nos próximos
meses, o que ampliará a oferta da empresa. Cita também que, a partir de
maio, o acordo operacional entre Varig e TAM chegará ao fim. As duas com-
panhias vinham trabalhando em conjunto desde março de 2003, período em
que a demanda e a ocupação ainda estava baixa. A recuperação veio apenas
no ano passado.

O vice-presidente de marketing e serviços da Gol, Tarcísio Gargioni, pre-
feriu não comentar se a empresa está para ultrapassar a Varig no ranking. “Como
nunca tivemos o objetivo de participação de mercado, é difícil fazer qualquer
previsão”, comentou. O executivo disse que um dos motivos do crescimento em
março foi o fato da Gol ter iniciado a operação de mais dois aviões.

Na Varig, o vice-presidente comercial e de marketing, Alberto Fajerman,
explica que a empresa não está encolhendo, já que a demanda da companhia
cresceu 14,1% sobre março do ano passado — abaixo dos 19,9% do setor. “A
questão é que não estamos conseguindo crescer na mesma velocidade que os
outros”, reconhece o executivo. A situação da empresa dificulta o aumento da
oferta de vôos e, dessa forma, a companhia não consegue tirar proveito do
crescimento geral da demanda, explica.

No mês passado, o crescimento de demanda da Gol foi de 56,3% e da
TAM, de 45%. O aproveitamento dos aviões na comparação de março com o
mesmo mês em 2004 apresentou a seguinte variação: Varig, de 61% para 66%;
Gol, de 60% para 72%, e TAM, de 58% para 68%. As estatísticas do DAC levam
em conta a quantidade de quilômetros voados e o número de passageiros trans-
portados por empresa aérea. No primeiro trimestre o setor já acumula expansão
de 13,4% sobre o mesmo período no ano passado.
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Nos vôos externos, o crescimento de demanda das empresas nacionais foi de
19,2%, sobre março/2003. A Varig, que responde por 81,59% do mercado externo,
registrou uma taxa de ocupação de 74%. A TAM, que responde por 16,27% deste
tráfego, voou com ocupação de 72%. Já a Gol, que iniciou os vôos regulares para o
exterior em dezembro/2003, alcançou aproveitamento de 77%.

Fonte: Assessoria de Imprensa da TAM — 12/04/2005

Em 2004, mercado doméstico cresceu 11,9% em número de passa-
geiros, mas ainda vive crise estrutural.

“Boa fase pode ser temporária”, diz Ozires. Fonte: Daniel Rittner, de Brasília

O engenheiro Ozires Silva, ex-presidente da Embraer e da Varig, alertou
ontem que os bons resultados do setor aéreo brasileiro desde o fim de 2003 po-
dem não passar de uma “bolhazinha” temporária. No ano passado, o mercado
doméstico cresceu 11,9% em número de passageiros, mas ainda vive uma crise
estrutural, comentou o executivo.

“O problema básico persiste: continua faltando um marco regulatório”,
advertiu Ozires, na abertura do 1º Fórum Brasileiro para o Desenvolvimento da
Aviação Civil. Para ele, empresas como Gol e TAM estão em situação financeira
mais confortável porque têm frotas novas e não herdaram passivos antigos, oriun-
dos de planos econômicos e controles de tarifas. “Mas quem pode garantir que a
Gol não será a Varig amanhã?”, questionou Ozires, referindo-se à crise atravessa-
da pela companhia que presidiu.

O executivo lembrou que a crise é mundial e os prejuízos de várias compa-
nhias estrangeiras chegaram a níveis insustentáveis, mas ressaltou que os proble-
mas no Brasil têm características próprias. Ele mencionou especificamente a lenti-
dão na criação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o alto preço dos
combustíveis segundo ele, os tributos respondem por 44% do custo do querosene
no país, enquanto a taxação representa apenas 12% nos EUA e zero na Europa.

Para Ozires, os problemas do setor aéreo “não se resolvem sozinhos” e, sim,
com maior concorrência. Como controlador dos aeroportos, regulador do mercado e
fornecedor dos combustíveis, “o governo não pode lavar as mãos”, afirmou.

A análise do executivo é diametralmente oposta àquela apresentada pelo
governo. Em março, em declarações pouco habituais, o ministro da Fazenda,
Antônio Palocci, já havia defendido o aumento da concorrência como solução
para o setor.

Desde a semana passada, o governo intensificou a avaliação de que o setor
não vive uma crise. Essa posição passou a ser fortemente defendida pelos minis-
tros José Alencar (Defesa) e Walfrido Mares Guia (Turismo), além do diretor-geral
do Departamento de Aviação Civil (DAC), brigadeiro Jorge Godinho. “Olhando o
setor como um todo, as empresas estão bem”, reiterou Godinho, ontem.
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Concordou com ele o presidente do Sindicato Nacional das Empresas Aéreas
(Snea), George Ermakoff, para quem o momento é de “prosperidade”. Para ele,
as medidas adotadas pelo governo para restringir a oferta foram adequadas, ao
propiciar melhor aproveitamento dos vôos existentes e aumentar a rentabilidade
das companhias. “Não existe bolha”, afirmou Ermakoff.

Dados compilados pelo DAC a partir do balanço das companhias mostram
que as três maiores aéreas apresentaram boa lucratividade operacional, medida
pela receita e pelas despesas de vôo em 2003. No caso da TAM, a lucratividade
negativa de 3,5% em 2003 passou a ser positiva de 4,05% em 2004. A Gol
aumentou de 16,74% para 24,11%. A Varig passou de 4,75% para 2,56%, mas
continua lucrativa se consideradas, estritamente, as suas atividades operacionais.

O fórum realizado em Brasília dará origem à Confederação Brasileira de
Aviação Civil, congregando segmentos como fabricantes de peças, sindicatos de
trabalhadores e as próprias companhias aéreas. Os presidentes de Varig, TAM e
Gol não participaram do evento.

Fonte: Valor Econômico On-line – 04/05/2005
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RESUMO
A busca da excelência no atendimento ao cliente vem se tornando objeto

de análise de muitas empresas, como diferencial competitivo no mercado. Nunca
o cliente apresentou tantas características particulares, fazendo com que as em-
presas parem e analisem como satisfazer suas necessidades, que podem variar de
acordo com o segmento de mercado atuante.

Esta pesquisa teve como objetivo, estudar quais são os principais atributos
do serviço logístico, que exercem maior impacto na satisfação dos clientes do
segmento médico-hospitalar. A metodologia utilizada foi o estudo de caso único,
sendo que o instrumento para coleta de dados foi a aplicação de questionário com
os clientes da empresa.

Para analisar as informações coletadas, foi utilizado o software Minitab
como ferramental estatístico. Os resultados demonstraram que os atributos, que
mais impactam na satisfação dos clientes deste segmento, são os considerados
como elementos da transação.

Dessa forma, entende-se que mapear as necessidades dos clientes e focar
nos elementos da transação considerados críticos, são atividades fundamentais
para a melhoria contínua do serviço e satisfação do cliente.
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1. INTRODUÇÃO
O grande número de empresas com produtos de alta tecnologia e quali-

dade, aumentou drasticamente nos últimos anos. Com a concorrência cada vez
mais acirrada, as empresas começam a entender que a melhoria contínua no
desenvolvimento dos produtos já não é mais o fator decisivo no momento da
compra, pois os clientes, cada vez mais sofisticados e exigentes, estão em busca
de soluções integradas. Segundo Kotler (1978), já não é mais suficiente para
uma empresa ser orientada para o produto ou tecnologia. O sucesso da empresa
nos próximos anos está fundamentado na visão que se tem com relação ao
cliente. Diante deste cenário, as empresas começam a incorporar o foco no
cliente, como parte do seu planejamento estratégico, percebendo novas neces-
sidades, tais como: alto nível de serviço logístico como fator crítico de sucesso e
um diferencial na satisfação do cliente.

Contudo, a busca pela satisfação do cliente é ainda mais complexa quando
tratamos do fornecimento de dispositivos médico-hospitalares, indispensáveis para o
tratamento da saúde humana. A relação empresa-cliente neste segmento é bastante
delicada, pois estoques elevados, grandes locais para armazenagem, produtos com
validade curta, entre outros, também significam produtos com maiores custos para os
hospitais e laboratórios. Além disso, necessitam de um alto nível de serviço, onde
pontualidade, confiabilidade na entrega dos produtos e um acompanhamento cuida-
doso dos pedidos são determinantes para o atendimento do paciente, consumidor
final do produto, que irá realizar um exame clínico ou até mesmo uma cirurgia.

Devido a essa nova necessidade de serviço ao cliente, o Gerenciamento da
Cadeia de Suprimentos, integrando todos os elementos do processo, desde o consu-
midor final até os fornecedores de matéria-prima, torna-se uma operação indispen-
sável para que as empresas médico-hospitalares possam aumentar a competitividade
e procurar atender aos atributos desejados pelos seus clientes, entre eles: disponibi-
lidade de estoque, tempo de ciclo e índice de cumprimento do pedido, consistência
do prazo de entrega, flexibilidade, sistema de informação e outros.
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Diante do cenário exposto e dos inúmeros atributos existentes, surgem as
questões que motivam esta pesquisa: Quais são os principais atributos do serviço
logístico que exercem maior impacto na satisfação dos clientes no segmento mé-
dico-hospitalar? Quais são os indicadores mais adequados para medir e controlar
tais atributos?

A pesquisa foi desenvolvida baseada no estudo de uma empresa multinacio-
nal americana, líder mundial na fabricação de suprimentos e dispositivos médicos,
equipamentos laboratoriais e produtos para diagnóstico dirigidos a hospitais, cen-
tros de pesquisas científicas, laboratórios de análises clínicas, indústrias e consumi-
dores em geral.

Após uma breve abordagem dos aspectos conceituais relevantes para defi-
nição dos elementos da logística de distribuição, serão indicadas as perguntas da
pesquisa e a metodologia por meio da qual se pretende respondê-las. Os resulta-
dos serão apresentados e analisados, apontando-se na conclusão as principais
variáveis do serviço logístico e sua importância para o cliente deste segmento.

1.1 Objetivo

A pesquisa tem como objetivo verificar quais são os principais atributos da
logística de distribuição que agregam percepção de valor, sob o foco do cliente.
Para tanto, busca, por meio de um estudo de caso em uma empresa fabricante de
dispositivos médico-hospitalares, líder no segmento em que atua, constatar atra-
vés da percepção dos seus clientes, nesse caso os gestores de compras das orga-
nizações hospitalares e laboratoriais, os elementos mais importantes para classifi-
car o nível de serviço prestado e esperado de seus fornecedores.

Para que isso seja possível, procura-se medir e entender o grau de impor-
tância dos elementos da pré-transação, da transação e da pós-transação entre a
empresa e o cliente, embasado por BALLOU (1993), através do entendimento das
respostas dos participantes desta pesquisa.

1.2 Objetivos intermediários

Nessa pesquisa se propõe contemplar os seguintes objetivos intermediários:

g Identificar os principais atributos relacionados com a logística de distribuição;

g Aplicar pesquisa de satisfação de clientes, com base nos atributos de servi-
ço logístico;

g Verificar o grau de importância de tais atributos para os clientes;

g  Sugerir um conjunto de indicadores de desempenho para medir e
monitorar os atributos.

O primeiro objetivo específico busca identificar quais são os principais elemen-
tos que fazem parte do serviço logístico, ou também chamado serviço ao cliente.
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Baseado nos principais atributos, o segundo objetivo visa o desenvolvimen-
to de um questionário e a aplicação do mesmo com os clientes selecionados para
efeito deste estudo.

O terceiro pretende verificar o valor atribuido a cada um dos elementos,
segundo a opinião dos respondentes.

E finalmente, o último objetivo pretende pesquisar e sugerir indicadores de
desempenho para medir e monitorar o nível de serviço prestado ao cliente.

1.3 Questão de pesquisa

Tendo em vista a crescente competitividade entre as empresas, através da
alta tecnologia desenvolvida no processo de manufatura, produtos com qualidade
similares e preços competitivos já não são fatores que mantém uma empresa em
posição diferenciada no mercado.

A tendência é que cada vez mais os clientes procurem diferenciações no
momento da escolha do fornecedor, e as empresas que estiverem preparadas
para entregar “valor” ao cliente, sairão na frente. Para efeito deste estudo, enten-
de-se como entregar valor, o nível de serviço prestado durante a negociação de
venda, atendimento do pedido e também no pós-venda.

Diante do contexto apresentado, este trabalho busca responder as seguin-
tes questões de pesquisa:

gQuais são os principais atributos do serviço logístico que exercem maior
impacto na satisfação dos clientes no segmento médico-hospitalar?

gQuais são os indicadores mais adequados para medir e monitorar tais
atributos?

1.4 Delimitação do estudo

O estudo está delimitado à análise das principais variáveis relacionadas à logística
de distribuição e o impacto na satisfação dos clientes, de uma indústria fabricante de
artigos médico-hospitalares, no que tange à prestação de serviço logístico.

Como a organização pesquisada comercializa seus produtos através de dis-
tintos canais de distribuição, o objeto deste estudo está delimitado ao canal de
venda direta, ou seja, nas operações em que o fabricante abastece diretamente o
cliente. Sendo assim, a pesquisa será feita com os principais clientes com quem
essa empresa comercializa diretamente: hospitais privados e laboratórios de aná-
lises clínicas na região sudeste do Brasil.

Os clientes denominados distribuidores de produtos hospitalares não estão
contemplados neste estudo, visto que, por característica de seu negócio, possuem
grandes estoques de segurança, não sendo assim, tão sensíveis ao nível de serviço
e sim, ao custo de aquisição.
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1.5 Relevância do estudo

Podemos dizer que cada vez mais o cliente apresenta características particula-
res, fazendo com que as empresas dediquem-se, procurando satisfazer suas necessi-
dades, não importando o segmento de atuação, porte e o produto comercializado.

Diante desse complexo cenário, tal estudo se torna importante por identificar
as principais variáveis da logística de distribuição de produtos médico-hospitalares e
entender quais são os atributos que mais agregam valor à satisfação dos clientes em
questão. Assim, certifica-se que os clientes serão atendidos, se não em todas as
variáveis, ao menos naquelas que são mais importantes para tais clientes.

Além disso, a pesquisa é relevante para comparar pesquisas anteriores que
também tratam o assunto sobre a importância dos atributos logísticos no serviço
ao cliente, porém em outros segmentos de mercado.

2. METODOLOGIA DE PESQUISA
A principal característica deste trabalho, sob o ponto de vista metodológico,

é o fato de se tratar de um estudo de caso único, de natureza aplicada e forma
quantitativa, que visa capturar uma realidade específica de uma empresa fabri-
cante de produtos médico-hospitalares.

Quanto aos fins, a pesquisa é considerada explicativa, haja visto que se
preocupa em identificar os fatores que determinam a satisfação do cliente quanto
ao serviço logístico.

Quanto aos meios, a pesquisa é um estudo de caso, devido ao fato de
selecionar uma organização do segmento médico-hospitalar e por realizar um
estudo investigativo, em uma parte da população integrante desta organização.

2.1 Abrangência e amostra

A população pesquisada foi composta pelos principais clientes com quem a
empresa comercializa através do canal de venda direta: hospitais privados e labo-
ratórios de análises clínicas. Desta forma, a amostra foi intencional, pois possuía
as características necessárias para estudar os principais atributos da satisfação do
cliente, visto que, ela é composta pela maioria representativa dos clientes mais
sensíveis e que são diretamente afetados em caso de falhas ou ineficiência do
serviço logístico.

2.2 Coleta dos dados

Para a coleta de dados, foi desenvolvido um único tipo de questionário,
estruturado em duas partes. A primeira parte do questionário constitui-se por oito
questões, relacionando em cada uma delas, dois elementos de serviço, perten-
centes a diferentes níveis da transação (pré-transação, transação e pós-transa-
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ção). Já a segunda parte do questionário, compõe-se de uma tabela onde está
descrito cada um dos atributos do serviço logístico envolvidos, em cada etapa da
transação. Há também uma coluna para preenchimento do grau de importância
de cada um dos atributos, de acordo com a percepção do respondente.

Um teste piloto prévio foi realizado com um respondente para validar o
instrumento de coleta de dados, além de entender as dúvidas do respondente e
melhorar o questionário. Durante esse processo foram validados os 14 elementos
relacionados com o nível de serviços utilizados no questionário.

2.3 Ferramental estatístico
No processo de tabulação dos dados e análise das informações foi utilizado

o software estatístico Minitab, versão 14.1.

Os gráficos utilizados, em virtude de melhor se adequarem às análises propos-
tas, foram o Dotplot, especialmente usado para comparar distribuições e o Bar Chart,
usado para comparar e medir dados de forma crescente ou decrescente.

O presente trabalho buscou essas ferramentas e, pelos resultados obtidos,
entende-se que os objetivos tenham sido atingidos, configurando-se assim uma
contribuição do mesmo.

3. REFERENCIAL TEÓRICO
Na bibliografia estudada até o momento, os autores apresentam diversos

conceitos de logística e serviço ao cliente, que serão abordados no decorrer deste
trabalho. Trata-se da base teórica que ampara esta pesquisa, pois evidenciam as
considerações de cada um dos autores quanto ao nível de serviço e sua importân-
cia na satisfação do cliente.

Segundo NOVAES (2001:35), a logística agrega valor de lugar, tempo, qua-
lidade e de informação à cadeia produtiva, buscando eliminar o que não agrega
valor para o cliente. A operação deve ocorrer de forma integrada, sendo assim
chamada de Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, promovendo a integração
dos três grandes blocos de uma cadeia: a logística de abastecimento (inbound), a
logística interna e a logística de distribuição (outbound), onde está inserido o clien-
te final e, conseqüentemente, a busca da satisfação de suas necessidades, foco
do trabalho em tela.

A satisfação do cliente é citada em vários livros, artigos e dissertações,
e geralmente é definida em função das percepções do cliente e de suas expec-
tativas em relação ao produto ou serviço. Segundo a norma ISO 10.002 (2004:2),
a satisfação do cliente pode ser definida como o grau de percepção do cliente
em relação ao atendimento de seus requerimentos. LAMBERT e STOCK (1992:44)
citam que a satisfação do cliente é obtida quando a empresa realiza de forma
apropriada todos os componentes do mix de marketing (produto, preço, pro-
moção e praça).
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O Centro de Estudos em Logística — COPPEAD/UFRJ realiza periodica-
mente desde 1994, a pesquisa Benchmark — Serviço ao Cliente. Sua metodolo-
gia avalia 9 atributos relativos ao serviço de distribuição e seu impacto na satis-
fação do cliente: Disponibilidade de Produto, Tempo de Ciclo do Pedido, Consis-
tência do Prazo de Entrega, Freqüência de Entrega, Flexibilidade do Sistema de
Entrega, Sistema de Remediação de Falhas, Sistema de Informação de Apoio,
Apoio na Entrega Física e Apoio Pós-Entrega. Segundo LAVALLE (2005), a aná-
lise evolutiva dos resultados da pesquisa entre 1994 e 2004, aponta uma ten-
dência de aumento de importância do serviço logístico, independente do cená-
rio econômico, devido ao nível de concorrência que tende a se acirrar entre as
cadeias de suprimento das empresas.

Percebe-se que o cliente adquiriu consciência de sua importância, atra-
vés de seu poder de compra. Segundo BALLOU (1993:91), a escolha do cliente
é influenciada pelos vários níveis de serviço oferecidos pela logística de distri-
buição da empresa. De acordo com Bowersox, Lambert e Christopher apud
FLEURY e LAVALLE (1997), a melhoria no serviço logístico das empresas tem
assumido papel fundamental no processo de manter a satisfação do cliente e,
como conseqüência, a lucratividade dos negócios. Já KOTLER (1978:788) men-
ciona que em diversos casos o nível de serviço ao cliente é baseado no padrão
estabelecido pelos concorrentes, ou seja, a empresa correrá o risco de perder
o cliente se oferecer um serviço mais baixo que o predominante, a não ser que
seu mix de marketing ofereça um elemento compensatório. MATTAR (1998)
menciona em seu artigo que a empresa pode se tornar mais competitiva, fa-
zendo do serviço ao cliente uma arma para vencer a concorrência. A consciên-
cia de que o cliente é o foco principal de uma organização tem apresentado
avanços importantes.

BALLOU (1998:82) cita que a busca pela satisfação do cliente deve coman-
dar a estrutura da cadeia de suprimentos e que o serviço ao cliente é a soma dos
elementos da pré-transação, da transação e da pós-transação entre a empresa e o
cliente. Também menciona, que alguns destes elementos são mais importantes
que outros, sendo essencial pesquisá-los para garantir uma compreensão das exi-
gências dos clientes. O conhecimento das expectativas dos clientes permite às
empresas estabelecerem estratégias de serviço ao cliente, visando uma adequada
atenção aos atributos, de fato, relevantes.

Por fim, verifica-se que um fator diferencial no desempenho das empre-
sas é a busca da excelência operacional com o objetivo de satisfazer às expecta-
tivas dos clientes, principalmente no segmento médico-hospitalar, onde a entrega
do correto produto, no prazo e nas condições pré-acordadas são indispensáveis ao
tratamento da saúde humana.

3.1 Logística de distribuição
Para falar sobre logística de distribuição, precisa-se primeiramente enten-

der o conceito de cadeia de suprimentos e logística. De acordo com a definição do
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CSCMP, o gerenciamento da cadeia de suprimentos engloba o planejamento e
gerenciamento de todas as atividades envolvidas com o fornecimento, compras,
conversão, e todas as atividades do gerenciamento da logística. Segundo esse
mesmo conselho, gerenciamento da logística é a parte da cadeia de suprimentos
que planeja, implementa e controla o envio eficiente, eficaz e o fluxo reverso e a
armazenagem de mercadorias, serviços e informações relacionadas entre o ponto
de origem e o ponto de consumo a fim de atender os requerimentos dos clientes.

Segundo NOVAES (2001:35), a logística agrega valor de lugar, tempo, quali-
dade e de informação à cadeia produtiva, buscando eliminar o que não agrega
valor para o cliente e aumentando a eficiência. A logística integrada irá sincronizar
os esforços de várias partes da cadeia, como fornecedores, fabricantes, distribuido-
res, clientes, permitindo assim a troca eficiente de informações, produtos e serviços.

Tais operações devem ocorrer de forma integrada, promovendo a integração
dos três grandes blocos da cadeia de suprimentos:

g logística de abastecimento (inbound) – compreende o fluxo de materiais,
desde da compra da matéria-prima até a entrada na fábrica;

g logística interna – compreende a movimentação interna de materiais,
abastecimento da linha de produção, estoques, qualidade;

g logística de distribuição (outbound), onde está inserida a entrega da mer-
cadoria ao cliente final e conseqüentemente, a busca da satisfação de suas
necessidades, foco desse trabalho.

Fonte: Adaptado de PIRES (2004)

Figura 1: Logística Integrada

03 - Atributos.pmd 15/11/2006, 22:49191



192

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

Um processo de logística de distribuição bem estruturado, onde são conside-
rados os atributos mais importantes para atender às necessidades dos clientes, cons-
titui um fator de vantagem competitiva em relação às outras empresas do mercado.

3.2 Nível de serviço

Entende-se como nível de serviço a qualidade, com que um fluxo de mer-
cadorias e serviço é administrado na organização para atender às necessidades do
requisitante. Entre as atividades logísticas de uma empresa fabricante de produtos
ou um órgão prestador de serviços, o nível de serviço tem valor fundamental para
assegurar a fidelidade de seus clientes (BALLOU,1993).

É importante ressaltar que todas as áreas da empresa contribuem para o
resultado do nível de serviço e não somente a logística, já que o mesmo abrange
toda a cadeia de suprimentos, desde a negociação com o fornecedor para compra
da matéria-prima até o atendimento pós-venda do cliente. Algumas empresas
diferem na forma de oferecer e medir o nível de serviço, porém a grande maioria
está embasada nos três pilares envolvidos na decisão do cliente durante o proces-
so de escolha do fornecedor.

Figura 2: Nível de Serviço

3.3 Elementos do serviço ao cliente

Segundo BALLOU (1998), um estudo sobre atendimento ao cliente foi realiza-
do pelo Conselho de Logística, onde foram identificados os elementos que fazem
parte do serviço ao cliente. Os elementos foram classificados de acordo com o mo-
mento em que a transação ocorre entre o fornecedor e cliente, sendo agrupados em:
elementos de pré-transação, elementos de transação e elementos de pós-transação.

Elementos de pré-transação

São os elementos que não estão diretamente ligados com à distribuição
física, mas possuem grande importância para o cliente no momento da escolha do
fornecedor, visto que os mesmos proporcionam as condições e estruturas adequa-
das para o estabelecimento de um bom nível de serviço.

Elementos de transação

São os que estão diretamente envolvidos no processo e estão relacionados
com a entrega dos produtos. O cliente é diretamente afetado em uma eventual
falha de um destes elementos.
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Elementos de pós-transação

Representam os serviços que servem de suporte ao cliente depois da
compra do produto. Tais elementos podem ser oferecidos com objetivo de
garantir a satisfação do cliente, aumentando a probabilidade do cliente em
realizar novas compras.

Figura 3: Elementos do Serviço ao Cliente

Fonte: Adaptado de Bernard J. La Londe e Paul H. Zinszer apud Ballou (1998)

Os três elementos acima compõem o nível de serviço e desempenho do
fornecedor nestes atributos e podem impactar na fidelidade dos clientes. A esco-
lha do cliente é influenciada pelos vários níveis de serviços oferecidos ao longo da
cadeia de um processo qualquer.

3.4 Medição do nível de serviço

A medição qualitativa e quantitativa do nível de serviço de qualquer ativi-
dade é uma tarefa bastante complexa, sendo necessário, para isto, lançar mão de
ferramentas adequadas.

As ferramentas de apoio devem fornecer métodos de captura de informa-
ções e reportar esses dados obtidos com relação ao nível de serviço acordado (SLA
— Service Level Agreement) ou metas internamente estipuladas. Há empresas
que registram os dados em softwares específicos para gerenciamento de nível de
serviço. Outras utilizam ferramentas estratégicas como o Balanced Scorecard (BSC)
ou simplesmente enviam questionários anexos à nota fiscal emitida ou aplicam
pesquisas de satisfação via telefone.

Uma vez identificados os elementos que compõem o nível de serviço, cada
empresa decidirá qual a ferramenta a ser adotada para avaliar a satisfação do
cliente. Devido ao grande número de atributos que compõem o serviço logístico
de um fabricante de dispositivos médicos e também, para uma melhor percepção
do nível de serviço, deve-se proceder à análise desses elementos separadamente,
capturando a percepção do cliente em cada fase do processo (pré-transação, tran-
sação, pós-transação). O procedimento deverá indicar qual o elemento ou atributo
que mais influencia a satisfação do cliente, podendo assim o fabricante, concen-
trar os maiores esforços para o seu aperfeiçoamento.

Serviço ao Cliente

Elementos da Pré-Transação Elementos da Transação Elementos da Pós-Transação

Política de serviços Disponibilidade de produto Instalação, garantia
Estrutura organizacional Ciclo do pedido Sistema de informações 
Flexibilidade do sistema. Consistência na entrega Atendimento ao cliente

Freqüência de entrega Remediação de falhas. 
Prazo de entrega

Pontualidade.
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Dentre os vários elementos de serviço ao cliente, a mensuração de desem-
penho é fundamental para verificar se os objetivos estabelecidos estão sendo al-
cançados. Diferentes indicadores de desempenho podem ser propostos para um
bom sistema de medição, como os exemplos sugeridos abaixo:

Flexibilidade

g Percentual das solicitações por condições especiais de entregas atendidas (%)
(entregas urgentes, horários diferenciados de entrega, embalagem de trans-
porte, adiamento da entrega);

Política de devolução

g Número de devoluções de mercadorias por erro da empresa mês a mês
(produto, quantidade, preço incorreto);

g Percentual do valor das devoluções no faturamento líquido mensal (%).

Consistência na entrega

g Percentual de volumes e quantidades entregues de acordo com o pedido (%)

Disponibilidade de produto

g Line fill rate — Quantidade entregue do total pedido (%);

g Índice de não atendimento do pedido, em valores monetários (R$ - %);

g Tempo de espera para o recebimento de pendências (dias).

Freqüência de entrega

g Número de entregas efetuadas no mês (dias)

Pontualidade na entrega

g Percentual de entregas atrasadas (%);

g Atraso médio (dias).

Prazo de entrega

g Tempo em trânsito (dias)

Tempo de ciclo do pedido

g Tempo entre a colocação do pedido e recebimento das mercadorias (dias)

Apoio pós-entrega

g Percentual dos pedidos que resultam em solicitações de assistência e/ou
informação sobre produto (%);

g Tempo de espera para receber assistência e/ou informação sobre
produtos (dias).

Atendimento ao cliente

g Número de ligações recebidas no mês (%);
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g Percentual das solicitações que são atendidas (%);

g Tempo de espera para receber informações sobre pedidos (dias).

Sistema de informação de apoio

g Tempo de antecipação para informar mudanças (mudanças de preço,
atrasos, lançamento de novos produtos, substituição no pedido);

g Percentual dos pedidos que resultam solicitações de informação sobre
status do pedido (%).

Sistema de remediação de falhas

g Motivos de reclamação (avarias no produto, atrasos, mercadoria em
desacordo, embalagem de transporte, erro na documentação, tempo de
remediação do erro);

g Percentual dos pedidos que resultam em reclamações (%);

g Percentual das reclamações atendidas na 1ª solicitação (%);

g Tempo de espera para a resolução de problemas (dias).

3.5 Fatores que geram preferência

Os clientes estão muito mais ativos com relação às suas decisões de com-
pra e têm mais informação à disposição, além de fornecedores de produtos com
alta qualidade, para apoiar o processo de decisão. Diante deste cenário, muitas
empresas começam a se preocupar em dedicar maior foco no cliente com o pro-
pósito de entender quais são os fatores que geram preferência e, assim, desenvol-
ver produtos e serviços customizados.

A experiência vivida pelo cliente, desde o atendimento, compra, utilização,
suporte do produto, é objeto de estudo para algumas empresas que desejam
compreender a diferença entre a percepção e a realidade, em relação à satisfa-
ção de seus clientes. Algumas empresas, já organizaram times multifuncionais
para analisar a cadeia envolvida na “experiência do cliente” e perceberam que,
para o cliente não importa qual área da empresa é responsável por satisfazer suas
necessidades, o que os clientes simplesmente desejam, é que as promessas sejam
cumpridas a contento.

Também perceberam, que a satisfação ou insatisfação do cliente é provocada
pela soma de todos os elementos envolvidos no processo de aquisição do produto
ou serviço, sendo um erro acreditar que apenas um fator isolado gere a preferên-
cia da maioria dos clientes.

De acordo com pesquisa realizada pela Empresa de Consultoria Bain &
Company com trezentas e sessenta e duas empresas, 80% das empresas entrevis-
tadas, acreditam que superam as expectativas de seus clientes. Porém quando
perguntaram aos clientes dessas empresas sobre suas próprias experiências, so-
mente 8% dos clientes responderam que tiveram interações acima de suas expec-
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tativas. Eliminar a diferença entre percepção e realidade é uma tarefa que requer
um profundo conhecimento da carteira de clientes e dos fatores relacionados com
a satisfação ou insatisfação de cada um deles.

Segundo artigo publicado por MATTAR (1998), para mensurar o nível de
satisfação dos clientes, as empresas podem utilizar-se de diversos métodos, como:
pesquisa de satisfação, sistema de reclamações e sugestões, cliente misterioso,
análise dos clientes perdidos, reunião com grupos de clientes e auditoria de servi-
ços aos clientes, entre outras.

Além disso, é importante que a empresa defina os padrões de atendimento
e monitore a evolução do atendimento em relação aos padrões definidos. Cada
empresa pode definir seu próprio modelo, como por exemplo, o Modelo Operacional
Íris desenvolvido pela ALCOA, demonstrando os instrumentos utilizados para a
avaliação do grau de satisfação dos clientes com relação à qualidade do atendi-
mento da empresa.

 

Figura 4: Modelo Operacional Íris desenvolvido pela ALCOA

Fonte: MATTAR (1998)

Entender quais são suas necessidades e os elementos que impactam na
satisfação gerando preferência por uma determinada marca ou serviço, tem papel
fundamental na satisfação do cliente, além de ser fundamental para manutenção
e crescimento da carteira de clientes.
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3.6 Logística hospitalar

As chefias de compras dos hospitais, têm hoje a difícil missão de compati-
bilizar o custo de manutenção dos estoques com um perfeito nível de atendimento
aos pacientes. Desta forma, necessitam administrar as informações geradas em
todos os setores do hospital e manter o controle eficiente dos insumos, custos e
resultados da organização.

A programação de compras dos hospitais é de grande importância e para
que ocorra de maneira eficaz, alguns pontos devem ser levados em consideração:

g Programação de pedidos com base no tempo de resposta do fornecedor;

g Ressuprimento deve ocorrer quando a quantidade em estoque cai abaixo
do nível do estoque de segurança;

g Antecipação de eventos futuros (procedimentos marcados com antecedên-
cia, grande fluxo de pessoas em feriados como carnaval, ano novo, etc);

g Medicamentos e dispositivos de consumo intermitente ou irregular.

Alguns hospitais como o Sírio Libanês, possuem um sistema informatizado
em toda cadeia de abastecimento hospitalar: planejamento de materiais,
almoxarifado, recebimento, compras, farmácia e suprimentos do Centro Cirúrgi-
co. Cada andar do hospital possui um balcão de enfermagem com um pequeno
estoque de materiais de uso padrão, como: seringas, agulhas, soro, algodão, etc.
No momento da prescrição, quando um medicamento ou dispositivo é consumido,
o sistema já recebe o pedido de reposição de forma automatizada, já que a digitação
é feita no próprio andar e a ordem segue diretamente, via sistema.

A automação também faz parte da vida do Hospital Israelita Albert Eistein,
que implantou no ano de 2003, um novo sistema de gestão (ERP) visando uma
melhor utilização dos recursos, integração da cadeia de suprimentos, além de
reforçar a busca da excelência na assistência à saúde.

 Já os gestores laboratoriais investem cada vez mais na melhoria do atendimento
e serviços prestados aos clientes (coleta domiciliar com hora marcada, transmissão de
resultados pela internet, etc), como fator de competitividade no mercado. Modernas
ferramentas de gestão e monitoramento de processos são usadas para mensurar de
forma sistêmica e continuada, a qualidade, prazo e custos envolvidos na operação. Esta
nova forma de gestão, efetiva ainda mais a importância da parceria com seus fornece-
dores de dispositivos médicos, onde a excelência no serviço logístico impacta diretamen-
te nos custos do laboratório e na satisfação do consumidor final do produto.

A busca constante pela otimização do gerenciamento do inventário e todas
as etapas que compõem tão importante atividade, número de dias em estoque,
vida útil de cada produto, posições disponíveis para armazenagem, nível do esto-
que de segurança, assim como a escolha do modal de transporte, são alguns dos
critérios considerados na escolha do fornecedor.
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Alguns hospitais e laboratórios estão dispostos a incorrer em pequeno au-
mento no custo do frete, para obterem um serviço compatível com um dado
desempenho esperado. Outros, já lançam programas desenvolvidos entre o hospi-
tal e fornecedor, no qual o fornecedor assume a função de distribuição central do
hospital, ou seja, nas atividades de compra, separação e embalagem. Para isso, o
fornecedor entrega diariamente os materiais necessários, pré-alocados, em caixas
específicas para cada unidade.

Enfim, prazos de validade, quantidade de fornecedores, demanda ou con-
sumo sazonal, espaço para armazenagem, tamanho de embalagem são alguns
dos fatores que envolvem a complexa logística de um grande hospital ou laborató-
rio, onde a falta ou o atraso na entrega de um medicamento ou dispositivo médi-
co, compromete a vida de diversos pacientes, podendo ocasionar-lhes a morte.

4. A EMPRESA PESQUISADA
A empresa estudada tem mais de cem anos de atuação no mercado ame-

ricano e 50 anos de atuação no Brasil, onde possui duas fábricas. Além das unida-
des industriais, a Empresa possui um escritório central onde são realizadas todas
as atividades administrativas. Os representantes de venda estão localizados em
todas as regiões do país através do conceito de home-office e são responsáveis
pelo atendimento de todos os clientes, tanto aqueles que comercializam de forma
direta ou indireta, via distribuidores.

4.1 Perfil da empresa

Esse estudo de caso foi realizado em uma empresa multinacional america-
na, de grande porte, atuante no segmento médico-hospitalar, líder mundial na
fabricação de suprimentos e dispositivos médicos, equipamentos laboratoriais e
produtos para diagnóstico dirigidos a hospitais, centros de pesquisas científicas,
laboratórios de análises clínicas, indústrias e consumidores em geral.

A pesquisa foi iniciada através da análise dos canais de distribuição da
empresa. No Brasil, esses canais estão divididos em: venda direta, venda indireta
e venda governamental.

No canal de venda direta, os hospitais privados e laboratórios de análises
clínicas são abastecidos diretamente pela empresa fabricante, sendo assim muito
sensíveis quanto ao nível de serviço prestado. Já no canal de venda indireta, a
empresa fabricante fornece os dispositivos médicos aos distribuidores atacadistas
que por sua vez, abastecem o cliente final ou distribuidor varejista. Por fim, o
canal de venda governo, através de licitações públicas, pregões eletrônicos, abas-
tece os hospitais públicos e instituições governamentais. Neste canal, a modalida-
de de pregão eletrônico tem aumentado muito, pois além de ser mais transparen-
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te, reduz custos devido ao aumento da competitividade, além de possibilitar a
diminuição de estoques de materiais da instituição e a perda de produtos armaze-
nados por longos períodos. Por outro lado, para o fabricante, o aumento da
competitividade impacta diretamente no preço de venda do produto.

A gestão da demanda é realizada na modalidade make to stock, ou seja, a
empresa produz para estoque, baseada em previsões de vendas (forecast) elabo-
radas com base em dados históricos e não pedidos firmes dos clientes. Nesta
modalidade, o planejamento da demanda pode ficar comprometido, pois é reali-
zado com base em previsões, envolvendo riscos, incertezas e também, devido ao
fato que a força de vendas não participa do processo de planejamento da deman-
da, resulta em uma baixa acurácia de previsão de vendas.

Há três anos, um ERP — Enterprise Resource Planning, sistema integrado de
gestão empresarial foi implementado com o objetivo de integrar todos os processos
da empresa, unificar a informação, além de propiciar melhores condições para ges-
tão da cadeia de suprimentos. Porém, a implementação não ocorreu de maneira
totalmente satisfatória, devido ao pouco envolvimento de algumas áreas da compa-
nhia, e em conseqüência o cenário teve impacto direto no gerenciamento da mu-
dança, fazendo com que tanto o nível de conhecimento dos usuários quanto os
recursos do sistema, ainda não sejam considerados altos. A esquivança e a falta de
apoio da alta administração traz reflexos até hoje, na nova gestão da empresa.

4.2 O papel da logística na organização

Após um ano da implementação deste novo sistema de gestão, a empresa
sofreu uma grande reestruturação organizacional, principalmente nos cargos que
envolvem a alta administração da companhia.

Naquela época, durante a antiga gestão, as áreas envolvidas na cadeia de
suprimentos eram descentralizadas e desintegradas. O planejamento da produção
era realizado em conjunto com a área de marketing da empresa, porém a área de
manufatura, sem consultar as demais áreas da empresa, alterava o plano de pro-
dução segundo seus próprios critérios, resultando em estoques excessivos de al-
guns produtos e falta em outros.

O enfoque da logística era despachar o maior número de volumes em menor
tempo, não levando em consideração o critério FEFO (first expire, first out) – o
primeiro lote que expira, é o primeiro que sai no gerenciamento do inventário,
resultando em custos adicionais em devolução de produtos por curto prazo de vali-
dade, destruição de produtos obsoletos, além da grande insatisfação dos clientes.

A gerência logística foi modificada e desde então, o planejamento da ope-
ração logística, englobando toda cadeia de suprimentos de forma integrada, a
análise dos custos diretos e indiretos envolvidos na operação e o nível de serviço
prestado, são pontos em constante desenvolvimento.
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Porém, devido à gama de atividades sob responsabilidade dessa gerência,
como recebimento de produtos, etiquetagem, controle de estoque, validade de
produtos e transporte, o foco no processo de faturamento de pedidos e melhoria
no nível de serviço prestado ao cliente, não é constante.

Sendo assim, tornou-se muito relevante a análise dos elementos do serviço
logístico que possuem maior impacto na satisfação dos clientes, pois se não pode-
se melhorar em todas as variáveis, deve-se focar naquelas que são mais importan-
tes para esses clientes.

5. DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Foram aplicados dezessete questionários com os setores Compras/Supri-

mentos dos hospitais privados e laboratórios indicados para responderem a essa
pesquisa. O número de questionários é representativo e viável para se utilizar o
ferramental estatístico proposto no estudo, além de ser significativo e relevante
para a busca do entendimento das questões levantadas.

Na primeira parte do questionário, para cada uma das oito questões com-
parativas, relacionando dois elementos pertencentes a diferentes níveis da transa-
ção, o respondente tinha as seguintes opções de resposta: discordo totalmente,
discordo, concordo e concordo totalmente. A opção “não discordo e nem concor-
do” não foi inclusa, evitando assim uma resposta neutra.

Para realizar a mensuração do elemento mais importante no serviço logístico,
foi utilizada a Escala Likert (GOODE; HATT, 1960), com numeração de um a qua-
tro pontos para cada questão.

Tabela 1 – Escala Likert para mensuração das questões comparativas

A seguir, tabela com as respostas das primeiras oito questões consolidadas
por respondente.
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Tabela  2 – Resposta das questões comparativas por respondente

A pontuação foi tabulada utilizando o gráfico Minitab Dotplot, sendo o
gráfico usado para verificar a distribuição de dados individuais. O Minitab exibe
um ponto para cada observação (resposta) ao longo de uma linha.

A seguir, apresenta-se a explicação de cada pergunta e seu respectivo ob-
jetivo para entender a importância de cada atributo. O questionário completo se
encontra no final desse estudo, na seção Apêndice.

A primeira pergunta do questionário, compara a importância de um ele-
mento da transação (pontualidade na entrega) com um elemento da pós-transa-
ção (sistema de informação). De acordo com o gráfico abaixo, observa-se que
para a maior parte dos respondentes, o cumprimento do prazo de entrega é mais
importante que o envio da documentação antecipada.

Gráfico 1 – Elementos pontualidade na entrega e sistema de informação

A segunda pergunta do questionário, compara um elemento da pré-transa-
ção (flexibilidade) com um elemento da transação (freqüência de entrega). Neste
segundo gráfico, observa-se que a maior parte dos respondentes concorda que a
flexibilidade para atender às suas necessidades é mais importante do que o núme-
ro de entregas mensais efetuadas.
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Gráfico 2 – Elementos flexibilidade e freqüência de entrega

A terceira pergunta do questionário, compara um elemento da transação
(consistência na entrega) com um outro elemento da transação (tempo de ciclo do
pedido). O gráfico abaixo, claramente evidencia que estes dois elementos são de
extrema importância para todos os respondentes.

Gráfico 3 –  Elementos consistência na entrega e ciclo do pedido

A quarta pergunta do questionário, compara um elemento da pós-transa-
ção (atendimento ao cliente) com um elemento da transação (pontualidade na
entrega). De acordo com o gráfico abaixo, observa-se que o número de pontos
está maior na coluna 2 - discordo (tabela 1) – porém somando o número de pontos
da coluna 3 e 4, concluímos que o bom atendimento ao cliente, no pós venda,
ainda é mais importante que a pontualidade na entrega.

Gráfico 4 – Elementos atendimento ao cliente e pontualidade na entrega

A quinta pergunta do questionário, compara a importância de um elemen-
to da pós-transação (apoio na entrega) com um elemento da transação (disponi-
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bilidade de estoque). Verifica-se no próximo gráfico, que a maior parte dos
respondentes discorda que o apoio na entrega é mais importante que a disponibi-
lidade de estoque para faturamento.

Gráfico 5 – Elementos apoio na entrega e disponibilidade de estoque

A sexta pergunta do questionário, compara a importância de um elemento
da pós-transação (apoio pós entrega) com um elemento da transação (prazo de
entrega). Pela primeira vez, observa-se a utilização de todas as opções de respos-
ta, porém para a maior parte dos respondentes, a garantia, instalação e serviço de
manutenção agrega mais valor do que o prazo de entrega do fornecedor.

Gráfico 6 – Elementos apoio pós-entrega e prazo de entrega

Já a sétima pergunta do questionário, compara um elemento da pós-tran-
sação (sistema de informação) com um elemento da pré-transação (política de
devolução). Verifica-se no gráfico abaixo: a metade dos respondentes afirma que
uma política de devolução adequada, ainda é mais importante que o envio de
informação antecipada sobre disponibilidade de estoque e dados da nota fiscal
para conferência prévia.

Gráfico 7 – Elementos sistema de informação e política de devolução
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Finalmente, a oitava e última pergunta do questionário, compara a impor-
tância de um elemento da pós-transação (sistema de remediação de falhas) com
um elemento da pré-transação (flexibilidade). De acordo como o gráfico abaixo,
para a maior parte dos respondentes, o tempo de resposta para solução de even-
tuais problemas, é mais valorizado do que a flexibilidade em customizar produtos
e/ou serviços.

Gráfico 8 – Elementos remediação de falhas e flexibilidade

Já na segunda parte do questionário, o respondente classificou o grau de
importância de cada um dos elementos do serviço logístico, de acordo com sua
percepção. A nota um representava o elemento mais importante e a nota catorze
o elemento menos importante. Segue tabela utilizada para medir o grau de impor-
tância dos elementos do nível de serviço:

Tabela 3 – Classificação dos atributos do serviço ao cliente

Nesta segunda parte da pesquisa, a pontuação obtida foi tabulada utilizando
o gráfico Minitab Bar Chart, usado para comparar o resultado medido de uma cate-
goria de dados. Cada barra pode representar quantas vezes uma categoria é men-
cionada, a soma ou a média de uma categoria ou sumarizar valores de uma tabela.

Seguindo a análise, após a separação das respostas pelos catorze atributos
de serviço ao cliente, obteve-se a soma e a média das amostras para o universo
dos dezessete respondentes. Desta forma, pode-se verificar qual atributo tem o
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maior impacto na satisfação do cliente. Além disso, pode-se analisar, em qual fase
da transação o atributo de serviço está enquadrado.

No gráfico abaixo, de acordo com as respostas obtidas, observa-se que o
atributo mais importante é a Disponibilidade de Estoque, com a média de 3,6
pontos. Em segundo lugar, verifica-se a pontualidade na entrega com a média de
4,2 pontos e em último lugar, observa-se um empate entre apoio na entrega física
e apoio pós entrega, ambos com a média de 10,2 pontos.

Gráfico 9 – Mensuração do atributo mais importante

Segue tabela numérica com a soma e as médias encontradas para cada
atributo avaliado, lembrando que quanto mais baixa a pontuação, maior impor-
tância representa o atributo.

Tabela 4 – Classificação de importância
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Analisando os cinco principais atributos, observa-se que todos eles são clas-
sificados como elementos da transação, ou seja, estão diretamente relacionados
com a entrega dos produtos ao cliente. Pode-se justificar este resultado, pois nesta
fase, o cliente é diretamente afetado em virtude de uma eventual falha ou atraso
de um destes elementos.

Gráfico 10 – Mensuração dos cinco principais atributos

Verifica-se que o atributo de maior importância é a disponibilidade de pro-
duto, justamente o elemento onde a empresa pesquisada, atualmente não está
cumprindo adequadamente este requisito, pois alguns produtos de alto giro apre-
sentam falta de estoque. Como já mencionado, a empresa não apresenta bom
aperfeiçoamento na previsão de vendas, impactando diretamente na disponibili-
dade do produto e no nível de serviço oferecido ao cliente. Pode-se constatar este
resultado através do indicador que demonstra o número de pedidos atendidos na
data solicitada pelo cliente.

Observa-se também, que o apoio na entrega física e o apoio pós-entrega
foram classificados como os dois elementos menos importantes, ou seja, de acor-
do com a percepção dos clientes deste segmento, garantia, instalação, manuten-
ção e suporte do fornecedor não são elementos de alto impacto para o cliente. O
resultado provavelmente deve-se ao fato da confiança do cliente em relação à
marca e qualidade do produto, fabricado pela empresa escolhida.

Assim, o acompanhamento do nível de serviço ao cliente, com base nos elemen-
tos de maior importância, deve ser focado principalmente nos seguintes indicadores:

g Porcentagem dos pedidos atendidos na data desejada pelo cliente;

g Percentual dos pedidos entregue na data exata;

g Percentual dos volumes e quantidades entregue de acordo com o pedido.
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O acompanhamento mensal dessas métricas comparados com as necessida-
des e expectativas dos clientes, pode estabelecer planos de melhoria, não em todas as
variáveis, mais sim, naquelas que exercem maior impacto para esses clientes.

6. CONCLUSÕES
O objetivo desse estudo, foi o de avaliar quais são os elementos do serviço

logístico que possuem maior impacto no nível de satisfação do cliente de uma
empresa médico-hospitalar. As conclusões dessa pesquisa estão embasadas nas
respostas obtidas nos questionários aplicados com os clientes da empresa citada.

Os resultados indicam que os elementos de maior importância para os clien-
tes são aqueles relacionados com a entrega dos produtos, ou seja, os elementos
de transação, que ocorrem durante o processo de processamento do pedido até a
entrega do produto ao cliente.

Verifica-se que o segmento médico-hospitalar é altamente impactado pela
falta de estoque, visto que a disponibilidade de estoque foi o elemento classifica-
do como o mais importante. O cliente espera encontrar na empresa o produto que
precisa, na quantidade desejada para entrega e para que esse atributo seja plena-
mente atingido, a previsão da demanda por cliente e o planejamento da cadeia
de suprimentos são etapas fundamentais para assegurar a disponibilidade do pro-
duto em estoque.

A pontualidade e consistência na entrega também são elementos muito im-
portantes, visto que foram classificados como segundo e terceiro atributo, respecti-
vamente. A excelência nesses atributos exige do fornecedor uma forte parceria com
o agente de transporte ou operador logístico, onde o mesmo deve estar comprome-
tido, tanto quanto o fabricante, em oferecer um alto nível de serviço ao cliente.

Por fim, conclui-se que a ocorrência de uma falha nos três principais proces-
sos descritos acima poderá ocasionar delicados problemas para os hospitais e la-
boratórios, como adiamento da coleta de um exame, falta de dispositivos para
realização de um procedimento clínico ou até mesmo, uma cirurgia. Assim, o
acompanhamento do nível de serviço ao cliente, com base nos elementos de
maior importância, deve ser focado principalmente nos seguintes indicadores:

g Porcentagem dos pedidos atendidos na data desejada pelo cliente;

g Percentual dos pedidos entregue na data exata;

g Percentual dos volumes e quantidades entregue de acordo com o pedido.

O acompanhamento mensal das métricas comparado com as necessidades
e expectativas dos clientes, pode-se estabelecer planos de melhoria não em todas
as variáveis, mais sim, naquelas que exercem maior impacto para os clientes.
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6.1 Recomendações
 Como sugestão para futuros estudos, a mesma pesquisa pode ser reali-

zada com os clientes denominados distribuidores de produtos médico-hospitala-
res, pois em virtude de serem atendidos por diferentes canais de distribuição,
possuem expectativas diferentes e não necessariamente desejam o mesmo ser-
viço. O grau de importância dos elementos do serviço ao cliente é diferente para
cada empresa, e portanto, a identificação dos atributos mais importantes deve
considerar as diferenças.
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APÊNDICE

Questionário

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos sua colaboração no sentido de responder ao questionário a
seguir e devolvê-lo no prazo de um dia. Não tomará mais que dez minutos do
seu tempo e será de extrema importância para a pesquisa acadêmica que
estamos realizando sobre os atributos do serviço logístico que mais impactam
na satisfação do cliente.

As informações obtidas através dessa pesquisa nos possibilitarão entender
o comportamento dos clientes frente às diversas demandas e diagnosticar as
percepções que agregam valor ao cliente na logística de distribuição. Após a
coleta das informações, objetiva-se diagnosticar questões a serem resolvidas e
que possam refletir em um melhor processo organizacional, assim como, uma
melhora na qualidade dos serviços prestados e mais coerência com as percep-
ções de nossos clientes.

Ressaltamos que os dados serão tratados com base em clusters (conjunto
de dados), o que manterá, o anonimato de pessoas e instituições. Apenas os
pesquisadores terão conhecimento das respectivas informações. De igual modo,
as informações sobre os respondentes não serão, de qualquer maneira, divulgadas,
nem haverá possibilidade de relacioná-las individualmente com as respostas
fornecidas para o questionário.

Lembramos, novamente, que sua colaboração é de extrema importância
para nós e antecipamos nossos agradecimentos por sua compreensão e inesti-
mável auxílio.

Lisandra Carli Alcebíades de Abreu

MBA Logística Empresarial

FGV - Fundação Getúlio Vargas
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Sabemos que tão importante quanto negociação comercial na compra de
um produto, o nível de serviço oferecido exerce um papel fundamental na satisfa-
ção do cliente, pois é através dele que conseguimos agregar valor à cadeia. Sendo
assim, ao tomar decisões que envolvam a escolha de um fornecedor de dispositi-
vos médico-hospitalares, marque os atributos abaixo que exercem maior impacto
em sua área/processo.

Favor assinalar para cada atributo, apenas uma alternativa que melhor ca-
racteriza a sua maneira de atuar no momento da escolha. Gostaríamos de ressal-
tar que não existe resposta certa ou errada.

1) Valorizo mais o cumprimento do prazo de entrega do que o envio da
documentação antecipada para conferência.

 Discordo totalmente      Discordo     Concordo  Concordo totalmente

2) Flexibilidade para atender minhas necessidades é mais importante que a
periodicidade das entregas efetuadas (número de entregas mensais).

  Discordo totalmente      Discordo     Concordo  Concordo totalmente

3) A entrega de acordo com o pedido é tão importante quanto o tempo do
ciclo do pedido (da colocação do pedido a entrega ao cliente).

  Discordo totalmente      Discordo     Concordo  Concordo totalmente

4) O bom atendimento pós-venda (área de atendimento ao cliente) agrega
mais valor ao cliente do que a pontualidade na entrega.

  Discordo totalmente      Discordo     Concordo  Concordo totalmente

5) O suporte do fornecedor ao cliente no recebimento da mercadoria é
mais valorizado do que a disponibilidade de estoque.

  Discordo totalmente      Discordo     Concordo  Concordo totalmente

6) Garantia, instalação e manutenção são itens que agregam mais valor à
compra do que o tempo em trânsito da mercadoria prometido pelo fornecedor/
transportadora.

  Discordo totalmente      Discordo     Concordo  Concordo totalmente
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7) Informação antecipada sobre disponibilidade de produto e nota fiscal são
questões mais importantes do que uma política de devolução adequada aos inte-
resses do cliente.

  Discordo totalmente      Discordo     Concordo  Concordo totalmente

8) Um eficiente sistema de remediação de falhas que proporciona respos-
tas rápidas agrega mais valor à compra do que a flexibilidade do fornecedor em
customizar os seus produtos/serviços.

  Discordo totalmente      Discordo     Concordo  Concordo totalmente

Enumere o grau de importância dos itens abaixo, dando nota de um a
catorze. Sendo que um representa o mais importante e catorze o menos impor-
tante. (Cada atributo deverá ter uma nota diferente)
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1. RESUMO
Este trabalho destina-se a descrever os principais elementos de um Plano

de Negócios sobre a Empresa Petrolina Ltda, detentora de soluções para gestão
no segmento de distribuição de combustíveis e outros derivados de petróleo.

Tendo como objetivo esclarecer possíveis clientes, interessados em gerir de
forma segura e integrada suas informações, através de um sistema de ERP, bem
como mapear os processos e situações atuais da empresa em questão.

A intenção deste Plano de Negócios é ser um instrumento de planejamen-
to, em que as principais variáveis envolvidas em um empreendimento, como:
apresentação detalhada do produto, seus recursos, concorrentes, posicionamento
do produto no mercado, plano de marketing e vendas e, principalmente suas
prospecções financeiras, estejam descritas de forma objetiva e clara, apresentan-
do a Petrolina a futuros clientes e parceiros na área de TI.
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 2. RESUMO EXECUTIVO
A empresa Petrolina foi fundada nos anos 80, na cidade de São Paulo, e atua no

mercado de soluções ERP.

Formada por uma sociedade limitada de dois sócios (Petrolina Ltda.), seus funda-
dores são: o engenheiro Marcos Silva, que hoje é o diretor geral e sua esposa Hilda Silva
que é a atual assessora administrativa.

A Petrolina está há mais de vinte anos no mercado, fornecendo um programa
modular gerenciador de empresas distribuidoras de derivados de petróleo.

Seu principal produto é um sistema de controle de gestão completo e abrangente,
uma grande flexibilidade de customização e adaptação às necessidades dos clientes,
além de possuir interface muito amigável.

A utilização de um software envolve mudanças, muitas vezes radicais de proces-
sos e comportamentos das empresas-clientes. Por isso o trabalho de pesquisa para
entender os quesitos dos clientes é definido previamente, fazendo parte do escopo do
projeto, tanto sob os aspectos comerciais quanto aos técnicos.

Além de possuir soluções baseadas na infra-estrutura cliente/servidor, seu
grande diferencial é oferecer ao cliente a utilização do software através da internet.
(Web Enabled).

A tendência tecnológica de existirem cada vez mais programas desenvolvidos
para serem acessados via browser, torna o principal produto da Petrolina ideal para
distribuidoras que possuem locais de faturamento em bases de terceiros ou centros de
venda em locais distantes da administração.

A empresa possui mais de quarenta clientes, totalizando um número de 1.500
usuários.

A Petrolina Ltda. é uma empresa de capital 100% nacional e seu faturamento
no ano de 2004 foi de um milhão e duzentos mil reais.
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Atualmente, além do escritório sede em São Paulo, a empresa tem um escritório
regional em Paulínia, e emprega um total de quinze funcionários, responsáveis por criar
programas de soluções integradas, além de possuir um centro de treinamento orien-
tado ao usuário e uma equipe de suporte para solução de dúvidas.

A Petrolina tem parceria com mais de cinco empresas da tecnologia de
informação que são responsáveis, juntamente com seus funcionários, por desen-
volver os módulos que integram soluções para automação, vendas, transportes,
faturamento, estoques e outros.

Atende somente à demanda do mercado brasileiro, e seu objetivo é au-
mentar em 50% a sua carteira de clientes nos próximos dois anos e 10% nos
demais (prospecção total de cinco anos), além de fidelizar os clientes atuais com
a criação de módulos cada vez mais personalizados.

O setor de distribuidores de combustíveis possui leis específicas e comporta-
mento diferenciado, o que fez com que a empresa tirasse a certificação ISO 9000
para a garantir a qualidade de seus procedimentos adotados no desenvolvimento
de softwares.

Com o objetivo de oferecer sistemas de informação para o mercado de
gestão empresarial, a Petrolina diferencia-se de seus concorrentes pela maneira
como trata seus clientes de forma personalizada, oferecendo programas de ERP,
que focam na automatização dos processos, fazendo com que as empresas ga-
nhem agilidade e segurança sobre seus dados estratégicos.

3. OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO
Maiores oportunidades

Um crescente número de distribuidores que procuram um sistema de ERP
flexível e customizável, que se adapte aos processos existentes, com o objetivo de
gerir recursos baseados na diminuição de custos.

Os sistemas concorrentes são para distribuidores de grande porte, onde a
solução oferecida são produtos em que os distribuidores mudam seus processos
para se adaptarem ao sistema de ERP.

A grande diversificação de produtos oferecidos por distribuidores de peque-
no e médio porte, que procuram atender a todos os tipos de combustível e agrega-
dos, demanda cada vez mais um sistema que possa ser programado para se inte-
grar aos processos existentes nas distribuidoras.

3.1 Implementação da tecnologia ERP

A tecnologia ERP e seus recursos para o processamento de dados cotidianos
das distribuidoras, possibilitam a integração de suas informações interdependentes.
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Como exemplo dessas integrações, pode-se relatar o atendimento de um
pedido, que considera o processo de abastecimento dos postos, a relação com
demais fornecedores de diferentes marcas de combustível e derivados do petró-
leo, a mão-de-obra necessária, o fluxo de caixa previsto e real, o atendimento de
prazos, a análise dos clientes e ainda, o grau de risco de uma operação.

A idéia é que, o produto comercializado pela Petrolina seja a espinha dorsal
do cliente. O resultado pode ser uma organização com um fluxo de dados consis-
tente que flui entre as diferentes interfaces do negócio. Na essência, o ERP propi-
cia a informação correta, para a pessoa correta e no momento correto.

3.2 Vantagens da arquitetura ERP

A vantagem em utilizar a tecnologia ERP, está baseada na arquitetura do
software, pois facilita o fluxo de informações entre todas as atividades de uma
empresa, como fabricação, logística, finanças e recursos humanos. Normalmente,
é composto por um banco de dados único, operando em uma plataforma comum
que interage com um conjunto de aplicações.

Como todo sistema de ERP, a Petrolina emprega a tecnologia cliente/
servidor. Isto significa que o usuário do sistema (cliente) roda uma aplicação que
acessa as informações de um sistema de gerenciamento de uma base de dados
única (servidor).

Ou seja, a grande vantagem é que o mesmo dado (sem redundância)
pode ser compartilhado entre vários aplicativos, direcionados às necessidades do
usuário final.

Esse tipo de tecnologia pode ser empregada no gerenciamento de todas as
etapas de informatização dos distribuidores de derivados de petróleo, como: controle
de fretes, comissões, cotas, financeiros, contabilidade, carregamentos, entre outros.
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3.3 O ERP na internet

Com o advento de negócios através da internet, tornou-se evidente que
os provedores de tecnologia tenham como foco principal o desenvolvimento
de ferramentas Web Enabled.

O novo conceito ERP Web Enabled é um pacote de gestão empresarial
que pode ser utilizado em clientes que possuam apenas um browser e acesso
à internet.

Do ponto de vista tecnológico parece ser uma ótima solução, afinal
poderemos acessar todo o sistema de qualquer lugar do mundo apenas utili-
zando um browser de internet, compartilhando informações com fornecedo-
res, clientes e parceiros, além de poder agilizar compras e vendas através da
internet (e-commerce). Como sempre a tecnologia está disponível e pronta
para ser utilizada, porém é muito importante conhecer alguns aspectos desse
tipo de solução.

Para disponibilizar a utilização do sistema via internet é necessário con-
tar com uma infra-estrutura básica de acesso on-line à internet como: link de
conexão, servidores web, modem, routers e mão-de-obra especializada para
garantir disponibilidade.

Uma vez disponibilizado o sistema na web, é necessário cuidar da segu-
rança do seu acesso, adquirindo sistemas específicos de garantia de segurança
contra invasões internas.

3.4 As vantagens que a empresa oferece

Conforme citado, a Petrolina atende a um setor que tem leis específicas e
regulamentadas, definidas pelo órgão governamental chamado ANP (Agência
Nacional do Petróleo), ligado ao ministério de Minas e Energia.

As maiores vantagens que a Petrolina possui com relação a seus concorrentes são:

g Grande especialização e conhecimento nas rotinas e processos de
empresas distribuidoras de derivados de petróleo. (segmentação de
mercado);

g Facilidade para customização de módulos básicos, atendendo às neces-
sidades específicas de cada cliente;

g Possibilidade de integração com outros sistemas de ERP já existentes
nas empresas;

g Todo o projeto para execução e implementação do produto oferecido,
é detalhado de maneira a contemplar cada necessidade;
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g Simplicidade e agilidade na migração das soluções antigas do cliente
para o produto oferecido.

3.5 Mercado existente

Até o mês de março/2005, existe um total de 1131 distribuidoras autori-
zadas no país. (Fonte: Superintendência de Abastecimento da Agência Nacional
de Petróleo — ANP)

O faturamento total das distribuidoras em 2004 foi de R$ 88 bilhões de
reais. (Fonte: Sindicato Nacional das Distribuidoras de Combustível —
SINDICOM).

Deste total, R$ 700 milhões de reais foram destinados para investimentos
de um modo geral. A introdução de novas tecnologias faz parte destes investi-
mentos. Ainda não existe um estudo de caso, que mostre somente no ramo das
distribuidoras de combustível, o quanto é destinado para a implementação de
novos softwares de gestão empresarial.

3.6 Novas oportunidades

A Petrolina vislumbra como novas oportunidades de negócio, atingir os
seguintes objetivos:

g Abrir novas filiais no mercado nacional;

g Novas parcerias e representantes no mercado internacional, com foco
nos países: Argentina, Venezuela e USA (Miami).

3.7 Principais concorrentes

Hoje o mercado oferece várias empresas que comercializam produtos para
gestão integrada dos seus recursos.

Seus principais concorrentes diretos são:

g SAP;

g Mega;

g Datasul.

Porém, as empresas acima citadas oferecem soluções prontas e por um
custo mais elevado.

A grande vantagem da Petrolina é ser especializada no ramo de distribui-
ção de derivados de combustíveis, portanto não possui um concorrente direto,
neste nicho específico de mercado.
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4. DESCRIÇÃO GERAL DA EMPRESA

4.1 Histórico

A Petrolina foi fundada nos anos 80, e está atuando há mais de vinte
anos no fornecimento de software para gestão das empresas distribuidoras de
combustíveis.

É uma empresa pequena, com características de familiar, e seu capital é
100% nacional. O mercado de atuação atual se restringe ao território brasileiro.

Ao longo desses vinte anos a empresa vem conquistando muitos clien-
tes, estando atualmente com aproximadamente quarenta (totalizando 1.500
usuários), os quais têm se mantido fiéis aos produtos da Petrolina devido às
características com que os trata e de seus produtos, sendo as principais rela-
cionadas a seguir:

g Atendimento personalizado;

g Produtos “customizados” para cada cliente;

g Busca das melhores soluções técnicas e de negócios;

g Fornecimento de soluções completas para as necessidades dos clientes;

g Produtos modulares, que se adaptam às necessidades ou condições
financeiras atuais do cliente, com possibilidade de expansões conforme
as alterações dessas condições;

g O produto é voltado especificamente para o nicho de mercado dos
clientes da empresa.

Os fatos mais marcantes durante esses vinte anos de existência da em-
presa, estão relatados a seguir:

g A abertura da empresa foi estimulada pelo desenvolvimento de seu
único produto para o primeiro e principal cliente, que permaneceu cativo
durante quase os vinte anos de existência da empresa;

g A conquista da certificação ISO 9000 já nos primeiros cinco anos de
fundação, agregou valor ao seu produto, possibilitando a conquista de no-
vos clientes e conseqüentemente a obtenção de um salto no seu fatura-
mento. (Hoje a empresa está buscando certificação CMM, mais adequada
para uma empresa de informática);

g Um acontecimento muito marcante para a Petrolina foi a perda do

seu primeiro e principal cliente para um concorrente com uma solução mais

abrangente, a qual atenderia a expansão desse cliente para os novos
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nichos de mercado em que vem atuando. Essa perda não está totalmente
concretizada, pois o cliente está tendo grandes dificuldades de adaptação
ao novo sistema (ERP) que não oferece a mesma especialização do siste-
ma da Petrolina, e com isso tem solicitado muito suporte a esta empresa
na tentativa de adequar os processos anteriores aos novos;

g Apesar da perda do seu principal cliente, a empresa conseguiu manter
seu faturamento estável no ano, pois conseguiu conquistar dois novos
clientes potenciais que juntos se equivalem ao que foi perdido. É claro
que se não houvesse ocorrido a perda, isso teria representado um cresci-
mento significativo dentro da curva normal de crescimento da empresa;

g A empresa está buscando uma expansão estratégica em locais de inte-
resse no território nacional, iniciando essa trajetória no ano de 1997 com
a abertura de uma filial na cidade de Paulínia-SP. Mais recentemente, em
2000 firmou uma parceria com um representante no estado de Mato
Grosso. Nessas duas ocasiões a empresa obteve uma evolução significati-
va no seu faturamento.

g Na expectativa de ampliar seu mercado de atuação, foram realizadas
algumas prospecções internacionais através de contatos mantidos com um
potencial futuro parceiro que atua na Flórida (USA), mas as conclusões
mostraram que é um processo muito complexo para adaptações do produ-
to às leis e regras de outros países, não havendo viabilidade financeira.

4.2 Dados cadastrais

g Razão social: Petrolina Ltda.

g CGC: 685.458.332/0001-4

g Sede na cidade de São Paulo e escritório na cidade de Paulínia (SP)

g Site: www.petrolina.com.br
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4.3 Evolução do faturamento

ANO PRODUTO FATURAMENTO 

(em mil R$) 

2000 PETROSYS – Licenças 

PETROSYS – Desenvolvimento 

PETROSYS – Manutenção 

PETROSYS – Treinamento 

TOTAL 

350 

100 

250 

150 

850 

2001 PETROSYS – Licenças 

PETROSYS – Desenvolvimento 

PETROSYS – Manutenção 

PETROSYS – Treinamento 

TOTAL 

450 

150 

200 

100 

900 

2002 PETROSYS – Licenças 

PETROSYS – Desenvolvimento 

PETROSYS – Manutenção 

PETROSYS – Treinamento 

TOTAL 

400 

100 

280 

220 

1.000 

2003 PETROSYS – Licenças 

PETROSYS – Desenvolvimento 

PETROSYS – Manutenção 

PETROSYS – Treinamento 

TOTAL 

400 

150 

290 

260 

1.100 

2004 PETROSYS – Licenças 

PETROSYS – Desenvolvimento 

PETROSYS – Manutenção 

PETROSYS – Treinamento 

TOTAL 

400 

200 

280 

320 

1.200 

2005  

(1o- Semestre) 

PETROSYS – Licenças 

PETROSYS – Desenvolvimento 

PETROSYS – Manutenção 

PETROSYS – Treinamento 

250 

145 

180 

185 
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4.4 Tecnologias de domínio

g OOP;

g Oracle;

g Sybase;

g SQLserver;

g Tech Developer;

g C++;

g Delphi;

g InterBase;

g Help Desk;

g Web Master;

g Final testing.

4.5 Produtos e serviços

PETROSYS — sistema de gestão desenvolvido especialmente para distribui-
doras de combustíveis.

É o sistema de controle de gestão mais completo e abrangente do mercado
de derivados de petróleo. É uma solução completa para o cliente, um ERP para
atender um segmento que possui leis específicas e comportamento diferenciado.

O sistema é dividido em módulos, os quais podem ser vendidos separada-
mente, pois atendem áreas específicas da empresa.

Do ponto de vista tecnológico é uma ótima solução ter o PETROSYS dis-
ponível na internet, afinal podemos acessar todo o sistema de qualquer lugar do
mundo, apenas utilizando um browser de internet. Compartilhamos informa-
ções com fornecedores, clientes e parceiros, além de podermos agilizar compras
e vendas através da internet (e-commerce).

Desenvolvimento

O sistema PETROSYS pode ser customizado conforme necessidades e so-
licitações dos clientes, contando para isso com uma equipe de profissionais da
Petrolina, os quais darão a melhor e mais adequada solução para atendê-lo,
estudando de forma personalizada cada caso.

Esse desenvolvimento pode ser solicitado na contratação do produto, ou
no momento onde for observada sua necessidade.

04 - Petrolina.pmd 15/11/2006, 22:48227



228

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

Manutenção/Suporte

Os clientes do sistema PETROSYS contam com um serviço oferecido pela
Petrolina, onde qualquer dúvida sobre os produtos tratados no escopo desse
sistema, ou até mesmo problemas com instalação desses produtos nos equi-
pamentos, podem ser esclarecidos com profissionais especializados, disponí-
veis no horário comercial para os clientes, incluindo visitas quando houver
necessidade.

Esse serviço é gratuito durante toda a etapa de instalação do produto,
ficando sujeito à cobrança após esse período.

Treinamento

A empresa conta com um local próprio para treinamentos diversos relacio-
nados às áreas em que o usuário do sistema PETROSYS atua.

Esses treinamentos poderão ser feitos sempre que o cliente necessitar, e do
módulo que lhe interessar.

4.6 Composição acionária
Marcos Silva (50%)

Hilda Silva (50%)

4.7 Principais funcionários e suas qualificações:

A empresa conta atualmente com quinze funcionários, pós-graduados e
especialistas em suas áreas de atuação, com o seguinte perfil:

Nome: Marcos Silva

        Formação: Engenheiro de Software, formado em
Engenharia Eletrônica pelo Mackenzie
e também em Economia pela USP

Especialização: OOP

Cargo atual: Diretor Geral

Atividades desenvolvidas: Projeto do PETROSYS. DBA Sybase. 
MCSE e especialista em Segurança
(Firewall) da CheckPoint F-1. CIO – CEO

Nome: Hilda Silva

Formação: Analista de Sistemas e Engenheira de
Software, formada em Ciência da Com-
putação pela UFSCar.
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Especialização: C++ e Tech Developer

Cargo atual: Analista de Sistemas

Atividades desenvolvidas: Desenvolvimento de projetos de autori

zação de transações on-line e

estruturação da área de treinamento.

Nome: Márcio Souza

Formação: Analista de Sistemas. Especialização em
Ciência da Computação.

Especialização: Desenvolvedor Delphi e DBA Oracle,
Sysbase e SQL Server 2000  / Tech
Developer.

Cargo atual: Analista de Sistemas

Atividades desenvolvidas: Sistema PETROSYS

Nome: Giovana Souza

Formação: Analista de Sistemas com Mestrado em
Engenharia da Computação pelo IPT.

Especialização:OOP. Desenvolvedora Delphi e DBA SqlServer
2000 e Sybase. / Tech Developer.

Cargo atual: Analista de Sistemas

Atividades desenvolvidas: Sistema PETROSYS

Nome: Uelinton Souza

Formação: Analista de Sistemas.

Especialiação: Desenvolvedor Delphi e DBA Oracle,
SQL Server 2000, InterBase. / Tech
Developer.

Cargo atual: Analista de Sistemas

Atividades desenvolvidas: Sistema PETROSYS
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Nome: Davi Souza

Formação: Físico pela Unicamp, com pós-gradua-
ção em Engenharia de Software.

Especialização: MCSE, OOP, help desk e WebMaster.

Cargo atual: Analista de Sistemas

Atividades desenvolvidas: Sistema PETROSYS

4.8 Composição da diretoria

A diretoria é composta por apenas um dos sócios: Marcos Silva.

4.9 Estrutura organizacional

4.10 Parcerias e alianças estratégicas

A empresa conta com diversos parceiros tecnológicos que ajudam a desen-
volver o melhor produto e prestar sempre serviços de qualidade, antenados com
as mais modernas tecnologias:

Callidus — Representante da Petrolina em outra região do Brasil;

Sybase;

Interaction;

Digital Methafors;

Delphi Studio;

Nikon Dwyler;

WinRoute;

Intel;

Check Point.
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4.11 Principais clientes (atuais)

Valores referentes ao primeiro semestre de 2005.

Observações:

g Os percentuais informados no quadro acima, representam o quanto a

Petrolina faturou com cada cliente em relação ao seu faturamento total no

ano. Como no quadro só constam os principais clientes, o percentual não

atinge 100%;

g Com a saída do principal cliente (não consta no quadro acima), e a

entrada de dois novos clientes entre os principais, há uma pequena distorção

nos percentuais informados, mas considerando essas informações é possí-

vel observar uma pequena tendência de queda na concentração do

faturamento entre os principais clientes.

Faturamento 

2003 

Faturamento 

2004 

Faturamento 

2005 * 

 

IDENTIFICAÇÃO 

R$ 

(mil) 

% R$ 

(mil) 

% R$ 

(mil) 

% 

• COPAGAZ 120 10,9 125 10,4 75 10,9 

• GIANPETRO 110 10,0 105 8,8 60 8,7 

• FICPETROLEO 0 0,0 148 12,3 60 8,7 

• PETROX 0 0,0 145 12,1 55 8,0 

• MisterOil 70 6,4 85 7,1 45 6,5 

• Petroviário 57 5,2 60 5,0 37 5,4 

• SADIPE 48 4,4 52 4,3 28 4,1 

• CIAX 43 3,9 45 3,8 25 3,6 

• MACOM 42 3,8 40 3,3 22 3,2 

• ASPEN 40 3,6 40 3,3 21 3,0 

• EXXEL 35 3,2 39 3,3 20 2,9 

• BUFFALO 35 3,2 37 3,1 19 2,8 

• Fórmula Brasil 32 2,9 35 2,9 18 2,6 

• CIAPETRO 28 2,5 32 2,7 17 2,5 

• Delta Petróleo 27 2,5 30 2,5 16 2,3 

• PETROGOLD 23 2,1 29 2,4 16 2,3 

TOTAIS 710 64,5 1047 87,3 534 77,4 
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4.12 Evolução do número de clientes

4.13 Política de qualidade

A Petrolina entende que a qualidade no atendimento, nos diferentes
segmentos da sua atuação, é essencial e prioritária. Isso é verificado, ao longo
da sua trajetória, quando procurou estruturar uma sólida base organizacional e
tecnológica, com o objetivo de conquistar, manter e ampliar permanentemente
o número de clientes.

O compromisso com a melhoria contínua caracteriza-se pelo pioneirismo na
inovação tecnológica e pelo aprimoramento dos produtos e serviços, cujas etapas de
trabalho e crescimento são respaldadas por investimentos constantes em tecnologia
da informação. O treinamento específico tem sido uma constante no desenvolvi-
mento do potencial dos seus funcionários, para melhorar a qualidade, criar um
ambiente favorável ao trabalho em equipe, ao crescimento pessoal e à eficácia
organizacional.

Nesse contexto, o foco principal da Petrolina é a satisfação dos clientes e
o desempenho dos seus produtos e serviços.

Para avaliar e manter-se informada sobre as opiniões e tendências dos seus
clientes, um site de relacionamento é mantido agregado ao produto, onde o cliente
pode expressar todos os sentimentos em relação aos produtos e serviços contratados,
contando ainda com incentivos no item, “Boas Idéias”, recebendo descontos em trei-
namentos e serviços. As informações são analisadas freqüentemente pela equipe
gerencial, que tomará as medidas necessárias para manter o índice de satisfação dos
clientes em alta.

4.14 Experiência internacional

A Petrolina não possui clientes ou produtos no exterior, sendo sua única expe-
riência internacional, uma prospecção para disponibilizar seu produto no mercado
americano, na qual foi identificada uma inviabilidade técnica/financeira.

Número de Clientes  

Período No período Acumulado 

Até 1985 1 1 

1986 A 1990 5 6 

1991 a 1995 8 14 

1996 a 2000 15 29 

2001 a 2005 14 43 

TOTAL 43 43 

 

04 - Petrolina.pmd 15/11/2006, 22:48232



233

Plano de negócios: Petrolina

vol. 4 - nº 1 - p. 213-256 - 2006

5. ANÁLISE ESTRATÉGICA

5.1 Visão do negócio

Ser líder isolado no mercado nacional como a empresa que agrega alto
valor no fornecimento de soluções avançadas de TI para a gestão de distribuidoras
de combustíveis.

5.2 Foco da empresa

Soluções para pequenas e médias empresas que atuam na distribuição de
combustíveis, que possam fazer uso de um sistema completo e integrado de ges-
tão dos negócios, através da tecnologia e do Know-how da Petrolina.

5.3 Missão

A missão da Petrolina é oferecer ferramentas para soluções de gestão que
atendam integralmente as necessidades específicas dos clientes, de forma eficaz
e transparente, criando um forte vínculo de confiança na utilização das nossas
tecnologias e conhecimentos, para a gestão de seus negócios.

5.4 Análise de SWOT

Oportunidades

g Grande número de empresas distribuidoras de pequeno e médio porte
sem um sistema de ERP;

g Com o aumento do número de distribuidores, a redução de custos está
centralizada na gestão dos recursos, aumentando a procura por soluções
integradas;

g Grande demanda por vantagem competitiva no atual cenário comercial;

g Adesão a projetos sociais como ferramenta estratégica;

g Ampliação da capacidade comercial e de desenvolvimento para atender
o mercado interno, buscando segmentos compatíveis com as competências
da empresa: flexibilidade, velocidade, custo e pequenos volumes;

g Amadurecimento do segmento de mercado de distribuidores.

Ameaças

g Mudança na forma de distribuição do produto;

g Grandes empresas com sistemas próprios de gestão, que compram as
empresas menores;

g Aparecimento de produtos substitutos no mercado;
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g Novos entrantes com soluções integradas mais baratas. Algum outro for-
necedor pode apresentar uma solução que não seja tão completa, mas que tenha
um custo muito inferior ao da Petrolina.

Pontos fortes

g Solução eficaz e integrada;

g Capacidade de demonstrar valor agregado para os clientes existentes;

g Soluções completas e altamente customizáveis;

g Equipe própria (capital intelectual) de desenvolvimento e CRM;

g Sistema da qualidade implantado e em uso na empresa, que proporciona
credibilidade e um bom nível competitivo;

g Liderança no mercado interno;

g Detenção do know-how com poucas atividades terceirizadas, altamente
especializadas no nicho de mercado específico;

g Capacidade de suporte remoto através de portais;

g Bom clima organizacional da empresa;

g Funcionários qualificados e flexíveis;

g Grande agilidade devido à estrutura enxuta.

Pontos fracos

g Nome da empresa não é amplamente conhecido no mercado;

g Rede de relacionamentos limitada;

g Capacidade limitada de desenvolvimento, não acompanha empresas que
diversificam o campo de atuação;

g Falta de conhecimento dos possíveis concorrentes e do mercado como
um todo;

g Pouca autonomia na formação de preços;

g Centralização das decisões.

5.5 Objetivos e metas

A liderança do mercado nacional deve ser mantida com um crescimento de
50% na carteira de clientes em dois anos. Durante esse período, toda estratégia
de marketing, publicidade e ações tomadas no sentido de expor o nome da em-
presa devem ter sido implantadas. A empresa deverá ser reconhecida como a
melhor opção, no que se refere à relação custo-benefício, sendo uma unanimida-
de no segmento de distribuição de petróleo.
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Faremos uma ampla divulgação no mercado nacional da vantagem compe-
titiva alcançada pelos nossos clientes, e assim teremos mais facilidades de atingir
um maior número de distribuidores, com os dados concretos dos valores gerados e
da economia das empresas que utilizam os serviços da Petrolina.

Nesses vinte e quatro meses (2005 e 2006), o número de clientes deve passar
de quarenta para sessenta, e o faturamento bruto deve alcançar os R$ 2.353.000,00/
ano. Nos demais anos, deveremos ter um crescimento de 30% ao ano, como mos-
tra a tabela a seguir:

Com a penetração extensa no mercado nacional, a partir do vigésimo quinto
mês, a Petrolina deverá enviar propostas e fazer parcerias com empresas nacionais.
Até o terceiro ano, a empresa deverá ter firmado cinco parcerias.

5.6 Competência da empresa

A Core Competence da Petrolina é o profundo conhecimento dos processos
envolvidos na distribuição de petróleo entre as empresas pequenas e médias,
aplicado em um sistema que suporta exatamente esse tipo de atividade, com suas
características e regras peculiares.

Um sistema comum de ERP, mesmo sendo customizado para a distribuição
de petróleo, ainda assim teria uma gama de ferramentas e opções complexas muito
acima das necessidades dos distribuidores e ao mesmo tempo, não forneceria algu-
mas outras ferramentas para suprirem à necessidade específica desse setor. Além
disso, o custo de implantação, customização, adaptação e treinamento é muito
superior ao nosso.

A solução 100% direcionada (Taylor made) a um segmento específico de
mercado, com o conhecimento do negócio e com uma constante atualização do
programa, representa nossa competência essencial, que deve permitir a nossa
vantagem competitiva.

ANO Número de Clientes Faturamento Bruto  

(em R$ 1.000) 

2005 40 R$ 1.800 

2006 60 R$ 2.353 

2007 75 R$ 2.574 

2008 95 R$ 2.701 

2009 120 R$ 2.971 

2010 150 R$ 3.269 
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5.7 Estratégia: Análise do posicionamento estratégico

A liderança nacional conquistada é mantida pelos pontos fortes listados na
análise de SWOT e principalmente pelo posicionamento estratégico adequado,
que atende as características específicas do mercado interno, principalmente no
quesito de CRM.

 A flexibilidade de atendimento, aliada ao custo adequado, à qualidade e à
velocidade, são fatores de competitividade que protegem a empresa contra os
possíveis concorrentes e a ajudam a sustentar a posição de líder.

Alguns pontos fracos são fáceis de serem trabalhados, como a respostas
lentas a novas demandas de serviço, a centralização das decisões e a pouca auto-
nomia na formação de preços. Outros, ligados à rede de relacionamentos limitada
e o desconhecimento do mercado interno, requerem um estudo mais refinado,
mas podem se transformar em ótimas oportunidades estratégicas.

 O investimento em desenvolvimento e uma forte campanha publicitária
para atingir o posicionamento no mercado interno servirão de alavanca para atin-
gir os nossos objetivos.

Esse assunto merece muita atenção, pois a capacidade competitiva da
Petrolina já é de vanguarda, mas falta o mercado reconhecer e consolidar essa
visão.

Convém se fazer uma segmentação do mercado coerente com a vocação
da empresa: Uma solução eficaz, integrada e altamente customizável.

5.8 Análise do ambiente do mercado e concorrência

No presente momento a concorrência não está em posição de ameaça,
para esse segmento específico de mercado.

Os produtos geralmente ofertados são soluções complexas, geralmente pro-
gramas adaptados de outras aplicações, ou soluções mais simples que usam um
banco de dados com pouca integração.

A maior preocupação fica por conta dos novos entrantes, que podem a
qualquer momento disponibilizar para o mercado um produto semelhante, embo-
ra seja pouco provável que consigam um preço competitivo com o nosso. Ainda
temos o grande problema de não termos o nome “Petrolina” amplamente conso-
lidado no mercado. Dessa forma, um novo entrante, mesmo com um preço mais
alto, pode fazer uso de uma campanha publicitária agressiva, e assim perderemos
clientes, pois eles não conhecem nossas possibilidades.

Quanto aos produtos substitutos, o maior risco fica por conta das gran-
des distribuidoras, que podem decidir estrategicamente comprar as distribui-
doras de pequeno e médio porte e utilizarem um sistema próprio de gestão.
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A ação a ser tomada contra esse risco, seria de concorrer no mercado das grandes
distribuidoras, mas isso não faz parte da nossa estratégia. A forma que usaremos
para mitigar esse risco será atingindo um grande número de clientes.

O alto poder aquisitivo desse nicho de mercado nos permite um certo oti-
mismo quanto aos futuros clientes, mas também aumenta as chances de um novo
concorrente no mercado.

A dependência dos fornecedores não é um ponto crítico, uma vez que a
Petrolina detém todo o know-how de PLAN-BUILT-RUN, mas alguns segmentos
deverão ser terceirizados de forma a reduzir os custos operacionais. O próprio
mercado de serviços deve compor os preços dos serviços que serão realizados

pelos fornecedores.

5.9 Plano estratégico

O plano estratégico da Petrolina para os próximos cinco anos é de trabalhar

com produtos e serviços únicos, com qualidade superior, melhor desempenho e

características únicas que justifiquem investimentos mais altos. Em outras pala-

vras, a atuação do empreendimento estará voltada para a diferenciação.

Marketing

A principal ferramenta a ser usada no mercado, para atingir as metas,

principalmente para angariar novos clientes, será o uso sistêmico de indicadores

que comprovem e demonstrem a diferença nos negócios quando se faz uso dos

nossos serviços:

g Performance: através de medições periódicas podem-se obter dados nu-

méricos concretos sobre o gerenciamento de todo processo empresarial,

como o tempo necessário para documentar transações, resposta automáti-

ca dos níveis de estoque, logística para a distribuição, etc.;

g Recursos: comparativos que demonstram a quantidade de pessoas neces-

sárias para se executar as tarefas de gerenciamento e a quantidade de

informações processadas sem o uso da tecnologia, e com o uso do sistema

implantado;

g Eficiência: índices do volume de dados processados e o curto tempo de

resposta, e a flexibilidade de gerenciar todas as etapas do negócio, inclusive

o acesso remoto;

g Economia: baseados nos indicadores citados serão providenciados relató-

rios do que representam em termos de valores (economia), as vantagens

competitivas acima descritas.
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Divulgação

Entre os esforços para tornar a solução Petrolina amplamente reconhecida
como a melhor solução em ERP para as distribuidoras de petróleo, para que as
ações da empresa estejam alinhadas com a visão e a missão desse empreendi-
mento, está o plano de publicidade em meios específicos.

A verba destinada para esse fim, deve ser aplicada sistematicamente ao
longo desses dois primeiros anos na proporção de 50% entre revistas especializadas
e link em sites referentes ao assunto, 30% em encartes e malas diretas e os 20%
restantes em representações comerciais, com visitas agendadas tanto no cliente
como nas dependências da Petrolina.

O volume de verbas para a publicidade, a ser aplicado em etapas durante
vinte e quatro meses é de R$ 104.000,00.

Deve ser ainda aplicada no próximo ano uma verba extra para moderniza-
ção do site, cujos objetivos são melhorar a divulgação e assistir a distribuição do
produto; esse assunto está descrito no próximo item: Distribuição.

Distribuição

Através do sistema de divulgação, todos os prováveis clientes deverão ser
informados do local da empresa, onde esta deve contar com os representantes
comerciais para a definição do escopo e o fechamento do contrato. Além disso,
no mínimo um representante comercial deve ficar alocado para atender os clien-
tes em seu próprio local de atuação, para facilitar a comunicação e promover um
contato mais restrito.

Fica prevista para o primeiro ano uma verba adicional de R$ 19.500,00
referente à modernização do site da empresa na internet. Essa medida visa
disponibilizar um maior número de informações aos clientes existentes e aos futu-
ros clientes, fortalecendo o vínculo de parceria com os distribuidores.

Fidelização dos clientes

Com a performance atingida e amplamente divulgada através de relatórios,
como já descrito, nossos clientes deverão permanecer fiéis, tendo garantida sua
vantagem competitiva no mercado, através de nossas soluções.

6. PRODUTO E SERVIÇOS

6.1 Produto — Sistema Petrosys

Trata-se de um sistema integrado de gestão e empresarial (ERP), focado
nas necessidades das distribuidoras de combustíveis e no mercado de derivados
de petróleo. Sendo neste nicho, o sistema de controle de gestão mais completo
e abrangente disponível.
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Uma vez implantado, tem por finalidade integrar as diversas áreas da empresa
de forma coesa e ordenada, automatizando e revendo processos existentes.

Dessa forma, ele está dividido em módulos de acordo com as necessidades
e áreas de atuação:

Alguns resultados claramente visíveis após a implantação são:

g Maior Agilidade no manuseio para todas as áreas principalmente no
faturamento (alta quantidade de emissão de notas fiscais por dia, característica
nesse setor); 

g Facilidade para emissão de pedidos de venda, rigor nas liberações. Usuários
novos aprendem muito rápido a utilizar-se das ferramentas;

g Detalhamento no momento da venda (início das informações da cadeia
de saída da mercadoria) de todos os dados que utilizaremos nas outras
etapas;

g Segurança na validação do CNPJ, CPF ou documentos imprescindíveis
para emissão de notas fiscais, assim como nas operações contábeis, finan-
ceira e liberação de vendas. Segurança no tratamento dos dados e seus
procedimentos de mudança (registros armazenados no sistema);

g Rigor no tratamento do pedido de venda com relação à concessão de
crédito, liberação do pedido;

g Abundância de informações para todos os setores.

6.2 Produto complementar: Petrosys via web

Amplia as possibilidades do ERP, deixando-o web enabled, trazendo todas
as vantagens de um sistema via internet:

g Necessidade apenas de um web-browser para acesso;

g Disponibilidade das informações de qualquer estação do mundo conectada
à internet;

g Compartilhamento de informações com clientes, fornecedores e parceiros;

g Facilidade no processo de compras e vendas via web (e-commerce).

Automação 

Compras 

Base 

Vendas 

 

Transporte 

Faturamento 

Estoque 

Financeiro 

Relatórios 

Custos 

Análise 

Controladoria 

Controle Gerencial 

Controle Real 

Livros Fiscais 

Segurança 
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6.3 Características técnicas

Sistema inteiramente desenvolvido em plataforma 32 bits (delphi versão
cliente/servidor 5.0) todo o sistema utiliza-se da arquitetura realmente cliente-
servidor (com triggers, stored procedures, transações e front-end customizável
por usuário);

Banco de dados sybase adaptive server anywhere 7.0 com todos os recur-
sos mais modernos da replicação de dados, integridade e segurança;

Versão desenvolvida para plataforma Windows (Windows 95, 98, ME, XP,
NT e 2000);

Pode ser executado em modo monousuário a partir de um notebook;.

Projetado para ser executado via internet com possibilidade de termos um
ambiente distribuído (com vários locais de acesso) ideal para distribuidoras que
possuem locais de faturamento em bases de terceiros ou centros de venda em
locais distantes da administração;

Sistema de backup on-line para maior segurança e proteção dos dados;

Alterações de preços, legislação fiscal, naturezas de operações fiscais. To-
das as mudanças são realizadas na velocidade da internet.

6.4 Serviços disponibilizados pela empresa

A implantação do ERP requer um cuidadoso planejamento e criterioso con-
trole sobre as etapas e desvios diversos (custo, tempo, escopo, qualidade, etc.) na
execução a fim de atingir as expectativas do cliente.

Dessa forma, dentre os fatores críticos de sucesso, é disponibilizada uma
metodologia própria que apóia o trabalho desde a fase do estudo de processos,
etapa que compreende a identificação das principais informações necessárias à
gestão do negócio do cliente, gerando-se o desenho e a descrição dos processos
“macro” das funções comercias, financeiras e industriais, as integrações entre as
áreas ou processos internos, integrações com entidades externas (clientes, forne-
cedores, bancos, governo) e demonstrações financeiras/contábeis/padrões gerenciais
corporativos.

Além desse processo de auxílio documental, os serviços se estendem a criar
condições de revisão dos processos de negócio da empresa contratada.

A automatização do processo correto é fundamental para atingir os objetivos.

A empresa também oferece opcionalmente os serviços de treinamento (com-
pleto, totalizando seiscentas horas) ou separadamente, por módulo.

Ela conta também com um centro de treinamento em Paulínia-SP, com a
infra-estrutura necessária para ministrar os treinamentos.
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No web-site consta também a agenda dos cursos que serão ministrados a
fim de especializar e certificar os usuários do sistema.

Existem também os pacotes opcionais de manutenção e suporte, incluindo
também os pacotes de atualização periódica do sistema.

6.5 Análise da concorrência

A empresa possui como concorrentes, empresas de ERP, SAP, people soft,
entre outras.

Quanto aos concorrentes, o MEGA é o mais forte, pois tem um porte médio
e anda estudando o desenvolvimento de um módulo para distribuidores. Tem vinte
anos no mercado, está entre as maiores empresas de tecnologia de gestão do Brasil.
Para manter este padrão, a empresa investe constantemente em pesquisa e desen-
volvimento de novos produtos e plataformas oferecendo soluções cada vez mais
completas aos seus clientes na área administrativa e nas áreas específicas de cada
segmento que ela atende: agrobusiness, construção, manufatura, educação, com-
bustíveis e transportes. São trinta canais de vendas, seiscentos e cinqüenta colabo-
radores, três mil clientes, totalizando cinqüenta mil usuários em todo o Brasil.

O nome do ERP da DATASUL é MAGNUS e DATASUL EMS, fruto de uma
parceria entre a empresa de Joinvile e uma Norte Americana, mas são voltados
para empresas de grande porte. Está no mercado há mais de vinte e sete anos. A
Datasul, prima pela proximidade e o bom relacionamento com seus usuários.
Possui quase quarenta franquias como canais de distribuição em todo o Brasil e na
Argentina, EUA e México. Conta com uma rede de dois mil profissionais de servi-
ços, mais de oitenta mil usuários ativos, dois mil clientes em cerca de 2.350 sites
e quarenta mil módulos ERP instalados. Seu sistema da qualidade é certificado
pelo BVQI, com base na norma ISO 9001:

2000 aplicável a desenvolvimento, comercialização, instalação, suporte,
manutenção e treinamento a clientes de software da ERP. A empresa foi
certificada pela primeira vez, em dezembro de 1996, com base na versão 94
da norma ISO, sendo que em março de 2003 migrou para a versão 2000.

 Existem ainda mais dois concorrentes não tão diretos como o MEGA, pois
são genéricos: MICROSIGA, ECR, mas são voltados para empresas médias.

O software ERP da Microsiga está hoje com presença em mais de sete mil
empresas no Brasil e América Latina. É um sistema amplamente adaptável às
diversas modalidades de negócios e organizações, com uma constante atualiza-
ção, possibilitando o fornecimento de informações necessárias para que as empre-
sas fiquem sempre de acordo com as exigências legais. Este, sem dúvida alguma,
é um ponto positivo deste sistema, porém sua administração precisa ser efetuada
por profissionais capacitados e experientes, a fim de não comprometer o bom
desempenho de suas funcionalidades.
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Quanto aos preços praticados temos a seguinte distribuição entre os
concorrentes:

7. PLANO DE MARKETING E VENDAS

7.1 Estratégia

Oferecer um sistema ERP para o nicho de mercado que representa os distri-
buidores de combustível, bem como o mercado de derivados de petróleo.

Grandes corporações desse setor possivelmente já possuem sistemas simi-
lares, não específicos, que atendem às necessidades do setor, mas que podem ser
customizáveis para atender melhor esta demanda.

O objetivo seria ampliar a carteira de clientes para empresas de pequeno e
médio porte, que não possuem sistemas de ERP, que precisam de uma melhor gestão
dos processos específicos, do mercado e fortalecer o nome do produto e marca.

Para viabilizar esse objetivo, é necessário firmar mais parcerias com novos
representantes, expandindo o mercado de atuação, bem como encontrar parcei-
ros fora do Brasil (foco na Argentina, Venezuela e EUA), criando proximidade
junto aos clientes.

7.2 Posicionamento

No mercado existe uma série de soluções ERP disponíveis.

Nesse contexto, o objetivo do Petrosys é atender às expectativas e necessi-
dades das distribuidoras de combustíveis e mercado de derivados de petróleo.

Ter um sistema específico para este nicho de mercado é justificável, pois
existe uma série de leis específicas e um comportamento diferenciado que neces-
sitariam de uma série de customizações em outras soluções, o que envolve um
custo maior.

7.3 Processo de vendas

O primeiro contato com os clientes é através de um agendamento de visitas
para a divulgação e demonstração das funcionalidades do sistema.

Esse agendamento é gerado pelo próprio contato telefônico do cliente atra-
vés dos representantes comerciais ou do website corporativo ou então mediante a
análise e prospecção dos clientes.

PETROLINA MEGA DATASUL MICROSIGA

Licença (p/ 20 usuários) R$ 3.800 R$ 13.000 R$ 60.000 R$ 95.000

Treinamento (horas) 600 (R$ 70 p/h) 80 (incluso) A combinar A combinar

Manutenção/Suporte (mês) R$ 150 R$ 470 R$ 570 R$ 650

Customização (p/ hora) R$ 70 R$ 95

04 - Petrolina.pmd 15/11/2006, 22:48242



243

Plano de negócios: Petrolina

vol. 4 - nº 1 - p. 213-256 - 2006

Nesse último caso, o contato é feito da empresa para o cliente, porém esse
contato acontece com quatro clientes potenciais por mês para não dimensionar de
forma inadequada a demanda e perder clientes por não poder entregar o sistema
no prazo necessário.

7.4 Produto

Com um enfoque dedicado em um segmento específico, as expectativas
em relação às necessidades dos clientes são melhores atendidas garantindo utili-
zação das melhores práticas de negócio no mercado de atuação:

g Integridade das informações;

g Facilidade de padronização de processos de gestão;

g Facilidade de consolidação de informações num grupo de empresas;

g Existência de um crescente número de produtos de software de alta
qualidade;

g Existência de um crescente número de profissionais qualificados;

g Maior rapidez nas implantações;

g Manutenção integral, em tempo hábil, das alterações exigidas por lei;

g Redução sensível dos custos da área de tecnologia da informação;

g Num cenário de produtos concorrentes, ter conhecimento e vivência no
determinado nicho de atuação, traz um diferencial competitivo para este
produto.

7.5 Distribuição

A empresa conta com web-site com ferramentas para agendar visitas e/ou
demonstrações, bem como telefones para contato comercial.

Atualmente existem escritórios comerciais em São Paulo-SP e Paulínia-SP,
que fazem a prospecção dos clientes no setor e agora ela está expandindo, fir-
mando parcerias com representantes e outras regiões do Brasil.

Faz parte do objetivo, a empresa ter sempre um escritório comercial nas
proximidades dos clientes a fim de facilitar o contato.

O próximo passo é atacar mercados fora do Brasil e, para isso, novos pontos
de distribuição serão necessários.

O objetivo é formar parcerias na Argentina e Venezuela pelo potencial de
mercado, bem como com os Estados Unidos da América preferencialmente na
cidade de Miami, com o objetivo de atender as Américas.
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7.6 Promoção

Sendo o mercado bem específico, a área de atuação promocional é dirigida
e está relacionada a eventos e meios de comunicação (jornais, revistas, web-sites,
feiras e eventos) que estão presentes no setor de distribuição de combustíveis e
derivados de petróleo.

Outro caminho adotado é o próprio contato comercial para apresentação
da solução nos clientes potenciais, demonstrando todos os benefícios.

O web-site corporativo da empresa é um canal que vem sendo amplamen-
te utilizado e está no plano de investimentos uma reestruturação, tanto de lay-out
como de conteúdo, a fim de transmitir de forma ainda mais efetiva a informação.

7.7 Preço

8. ANÁLISE DO MERCADO

8.1 Panorama do Mercado

Evolução do mercado de combustíveis no Brasil:

1912

Tem início a distribuição sistemática de derivados de petróleo no Brasil,

realizada em latas e tambores.

1934

Entra em funcionamento a desti lar ia Rio Grandense S.A. em
Uruguaiana, Rio Grande do Sul, que deu origem em 1937 à primeira
refinaria de petróleo do país.

  Descrição Investimento  Observações 

  Licença do software  R$ 3.800,00   Valor por licença - o pacote mínimo é de 10 licenças 

  Treinamento  R$      70,00   Valor cobrado por hora - pacote total de treinamento

600 horas 

  Manutenção / Suporte  R$     150,00   Valor mensal de suporte / manutenção por licença 

  Customização /       

  Desenvolvimento 
 R$      70,00  

 Valor cobrado por hora para qualquer projeto e

melhoria no sistema - é feito um orçamento prévio

conforme a necessidade 
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1938

Criado o Conselho Nacional do Petróleo, pelo Decreto-Lei nº 395, de 29
de abril de 1938, com o objetivo de, dentre outros, regular e fiscalizar as
atividades de exploração, refino, importação, distribuição e comercialização
de petróleo e seus derivados.

1941

Criação da Associação Profissional do Comércio Atacadista de Minérios e
Combustíveis, que deu origem em 1960 ao Sindicato do Comércio Ata-
cadista de Minérios e Combustíveis Minerais do Estado da Guanabara,
passando a representação nacional em 1964 com a denominação de
Sindicato Nacional do Comércio Atacadista de Minérios e Combustíveis
Minerais, hoje SINDICOM-Sindicato Nacional das Empresas Distribuido-
ras de Combustíveis e de Lubrificantes.

1953

Estabelecido o monopólio da União sobre a lavra, refinação e transporte
marítimo do petróleo e seus derivados, sendo criada a Petrobrás para
exercê-lo, de acordo com a Lei nº 2004, de 3 de outubro de 1953.

1975

É lançado o Programa Nacional do Álcool — Pro-álcool, e as Distribuidoras
começam a adaptar suas instalações e bombas para o novo combustível.

1988

Consagrado o monopólio da União sobre o petróleo e seus derivados,
através da Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988.

1990

Criado o Programa Federal de Desregulamentação.

Estabelecido o critério de preços máximos nos postos revendedores e
liberados os preços do querosene iluminante e dos lubrificantes
automotivos.

Criação do Departamento Nacional de Combustíveis com a extinção do
Conselho Nacional do Petróleo.

1991

São inaugurados no Rio de Janeiro e em São Paulo os primeiros postos de
abastecimento de veículos leve (táxis) movidos a gás natural.

Ainda nesse ano os combustíveis aditivados são introduzidos no mercado
brasileiro.
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1995

Os preços dos combustíveis são diferenciados, com a inclusão do valor
dos fretes de transferência/coleta (Álcool) na formação do preço.

1996

Liberação dos preços, a partir da refinaria, da gasolina, do álcool hidratado
e do querosene de aviação.

1997

Aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 9478, de 6 de agosto de 1997,
que regulamenta a flexibilização do monopólio.

Ainda no ano de 1997, foi lançada a gasolina premium no mercado
brasileiro.

1988

Criação da Agência Nacional do Petróleo e conseqüente extinção do
Departamento Nacional de Combustíveis, pelo Decreto nº 2455, de 14
de janeiro de 1998.

Autorizada a importação de Querosene de Aviação.

1999

Autorizada a importação de óleos combustíveis e exportação de petróleo.

2000

Autorizada a produção de Gasolina pelas Centrais Petroquímicas.

Aprovada Lei nº 9990, de 21 de julho de 2000, que prorroga, até
31.12.2001, o período de transição da flexibilização do monopólio previs-
to na Lei nº 9478, de 06 de agosto de 1997.

2001

Reforma tributária nos combustíveis (EC 33 e Lei 10.336 - CIDE).

Liberação do preço do óleo diesel.

2002

Fim do período de transição para a liberação do mercado, com a livre
formação de preços nas refinarias e liberdade para importação de gasoli-
na e óleo diesel.

2003

Redução da alíquota de ICMS no Álcool Hidratado no Estado de São Paulo.
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Dados referentes à atuação das empresas associadas do Sindicom (Sindica-
to Nacional das empresas distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes:
www.sindicom.com.br) no mercado:

g 79,2 % do mercado de distribuição de combustíveis automotivos no Brasil;

g 58 bilhões de litros de combustíveis automotivos, industriais, de aviação e
lubrificantes em 2003;

g Faturamento anual de mais de R$ 88 bilhões de reais;

g Arrecadação de tributos na ordem de R$ 41 bilhões/ano;

g Investimentos anuais de R$ 700 milhões de reais;

g Mais de R$ 3 bilhões de reais imobilizados na atividade;

g Gerador de mais de trezentos mil empregos diretos e indiretos.

8.2 Market share da gasolina do ano de 2004 por produtores
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8.3 Ciclo logístico dos combustíveis

Então, como visto, com as desregulamentações federais, maior abertura de
mercado com a quebra da obrigatoriedade das bandeiras, liberação dos preços
dos combustíveis, este mercado apresenta uma certa estabilidade e em certos
momentos queda em relação ao volume de vendas totais em metragem cúbica,
porém, surge a necessidade de um maior controle dos custos para poder ter um
preço mais competitivo em relação ao mercado. Estes fatos dão a oportunidade às
empresas de ERP, um nicho de atuação bastante amplo.

8.4 Descrição do mercado

O público-alvo será composto por empresas distribuidoras de petróleo e
seus derivados.
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8.5 Potencial do mercado

As empresas não se sustentam isoladas. Elas existem dentro de um uni-
verso de fornecedores, clientes, colaboradores e governo. Nossos produtos en-
volvem os dois momentos de uma organização: a gestão de seus processos
internos e o seu relacionamento com outras empresas ou instituições.

A quantidade de informações e a infinidade de alternativas de planeja-
mento, constantemente mudando, levam as empresas a utilizarem instrumen-
tos que auxiliem na visualização de informações e no replanejamento imedia-
to de ações, buscando sempre manter o melhor nível de eficiência possível.
Ferramentas de BI (Business Intelligence) monitoram constantemente todas as
informações que circulam nos sistemas, sintetizam resultados e demonstram
de maneira inteligente as variáveis de desempenho definidas. Ferramentas de
planejamento como APS (Advance Planning & Schedulling) permitem que se
planejem processos de maneira otimizada sempre que uma modificação na
situação de demanda acontece. Infinitas possibilidades de replanejamento são
verificadas, por diversos critérios, sempre considerando a finitude dos recursos
pela teoria das restrições.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (Disponível em:
www.anp.gov.br), o cadastro de empresas distribuidoras de petróleo passa de
1100, com um faturamento de R$ 88 bilhões de reais em 2004.

9. PLANO FINANCEIRO

9.1 Plano de investimentos

Está sendo previsto um crescimento médio anual de 30 % no fatura-
mento da Petrolina, e para que isso possa ocorrer sem que haja perda na
qualidade dos serviços prestados pela empresa, já que para atingir as metas
propostas deverá haver um crescimento no número de clientes, serão necessá-
rios investimentos para reforçar o quadro de pessoal, com a contratação de
novos funcionários conforme informações a seguir:

g 4 pessoas para desenvolvimento e customização;

g 3 pessoas para suporte;

g 3 representantes comerciais.

Os recursos necessários para garantir esse crescimento serão obtidos em
parte dos recursos próprios da empresa, uma segunda parte pelas próprias
receitas geradas do seu crescimento, e uma terceira parte por financiamentos
obtidos junto a bancos comerciais, já que esta última parte não representa
grandes volumes.
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RECEITA BRUTA – PETROLINA 

(valores em mil R$) 

 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Receita de Licenças 772,2 850,2 891,8 980,2 1079 4.573,4 

Receita de Desenvolvimento 386,1 412,1 431,6 475,8 522,6 2.228,2 

Receita de Manutenção 561,6 617,5 648,7 713,7 785,2 3.326,7 

Receita de Treinamento  633,1 694,2 729,3 802,1 882,7 3.741,4 

Receita Total 2.353,0 2.574,0 2.701,4 2.971,8 3.269,5 13.869,7 

 

CUSTO TOTAL – PETROLINA 

(valores em mil R$) 

 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Custo de Vendas 162,5 178,1 195,0 214,5 235,3 985,4 

Custo com Pessoal 1.105,0 1.183,0 1.309,3 1.517,1 1.649,2 6.763,6 

Custo com Licenças 58,5 65,0 71,5 78,0 85,8 358,8 

Custo Total 1.326,0 1.426,1 1.575,8 1.809,6 1.970,3 8.107,8 

 

INVESTIMENTOS – PETROLINA 

(valores em mil R$) 

 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Contratação de pessoal 312,0 573,3 601,9 631,8 663,0 2.782,0 

Marketing (divulgação) 52,0 52,0 0,0 0,0 0,0 104,0 

Modernização do Site 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 

Investimento Total 383,5 625,3 601,9 631,8 663,0 2.905,5 
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FLUXO DE CAIXA LIVRE - ANO 2007 R$ (mil) 

Receita de Vendas 2.574,0 

(-) Impostos 257,4 

(-) Comissões de Venda 78,0 

(=) Receita Líquida 2.238,6 

(-) Custo dos Serviços Prestados 178,1 

(=) Margem de Contribuição 2.060,5 

(-) Custos Fixos Operacionais 1.248,0 

(=) Lucro Operacional (EBITDA) 812,5 

(-) Depreciação e Amortização 128,7 

(=) Lucro antes das despesas financeiras e do imposto de renda 

(EBIT) 

683,8 

(-) Despesas Financeiras 52,0 

(=) Lucro antes do Imposto de Renda 631,8 

(-) Imposto de Renda 104,0 

(=) Lucro Líquido 527,8 

(+) Depreciação e Amortização 128,7 

(=) Geração Operacional de Caixa 656,5 

 

FLUXO DE CAIXA LIVRE - ANO 2006 R$ (mil) 

Receita de Vendas 2.353,0 

(-) Impostos 234,0 

(-) Comissões de Venda 70,2 

(=) Receita Líquida 2.035,8 

(-) Custo dos Serviços Prestados 162,5 

(=) Margem de Contribuição 1.873,3 

(-) Custos Fixos Operacionais 1.163,5 

(=) Lucro Operacional (EBITDA) 709,8 

(-) Depreciação e Amortização 117,0 

(=) Lucro antes das despesas financeiras e do imposto de renda 

(EBIT) 

592,8 

(-) Despesas Financeiras 46,8 

(=) Lucro antes do Imposto de Renda 546,0 

(-) Imposto de Renda 93,6 

(=) Lucro Líquido 452,4 

(+) Depreciação e Amortização 117,0 

(=) Geração Operacional de Caixa 569,4 
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FLUXO DE CAIXA LIVRE - ANO 2008 R$ (mil) 

Receita de Vendas 2.701,4 

(-) Impostos 269,1 

(-) Comissões de Venda 81,9 

(=) Receita Líquida 2.350,4 

(-) Custo dos Serviços Prestados 195,0 

(=) Margem de Contribuição 2.155,4 

(-) Custos Fixos Operacionais 1.380,8 

(=) Lucro Operacional (EBITDA) 774,6 

(-) Depreciação e Amortização 135,2 

(=) Lucro antes das despesas financeiras e do imposto de renda 

(EBIT) 

639,4 

(-) Despesas Financeiras 54,6 

(=) Lucro antes do Imposto de Renda 584,8 

(-) Imposto de Renda 109,2 

(=) Lucro Líquido 475,6 

(+) Depreciação e Amortização 135,2 

(=) Geração Operacional de Caixa 610,8 

 

FLUXO DE CAIXA LIVRE - ANO 2009 R$ (mil) 

Receita de Vendas 2.971,8 

(-) Impostos 297,7 

(-) Comissões de Venda 89,7 

(=) Receita Líquida 2.584,4 

(-) Custo dos Serviços Prestados 214,5 

(=) Margem de Contribuição 2.369,9 

(-) Custos Fixos Operacionais 1.595,1 

(=) Lucro Operacional (EBITDA) 774,8 

(-) Depreciação e Amortização 148,2 

(=) Lucro antes das despesas financeiras e do imposto de renda 

(EBIT) 

626,6 

(-) Despesas Financeiras 59,8 

(=) Lucro antes do Imposto de Renda 566,8 

(-) Imposto de Renda 119,6 

(=) Lucro Líquido 577,2 

(+) Depreciação e Amortização 148,2 

(=) Geração Operacional de Caixa 725,4 
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FLUXO DE CAIXA LIVRE - ANO 2010 R$ (mil) 

Receita de Vendas 3.269,5 

(-) Impostos 327,6 

(-) Comissões de Venda 97,5 

(=) Receita Líquida 2.844,4 

(-) Custo dos Serviços Prestados 235,3 

(=) Margem de Contribuição 2.609,1 

(-) Custos Fixos Operacionais 1.735,0 

(=) Lucro Operacional (EBITDA) 874,1 

(-) Depreciação e Amortização 163,8 

(=) Lucro antes das despesas financeiras e do imposto de renda 

(EBIT) 

710,3 

(-) Despesas Financeiras 65,0 

(=) Lucro antes do Imposto de Renda 645,3 

(-) Imposto de Renda 130,0 

(=) Lucro Líquido 515,3 

(+) Depreciação e Amortização 163,8 

(=) Geração Operacional de Caixa 679,1 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Geração Operacional de Caixa 569,4 656,5 610,8 725,4 679,1 

(-) Capex      

Investimentos em ativos diferidos 383,5 625,3 601,9 631,8 663,0 

Formação de Capital de Giro 117,7 11,1 6,4 13,5 14,9 

(=) Free Cash Flow 68,2 20,1 2,5 80,1 1,2 
   

   (valores em mil R$) 
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9.2 Plano econômico-financeiro

Projeções de receitas e despesas para o período de 2006 a 2010.

(valores em mil R$)

 2006 2007 2008 2009 2010 

RECEITAS      

CONTRATOS ATIVOS 

• Desenvolvimento 

• Manutenção / Suporte 

• Treinamento 

 

256,1 

403,0 

243,1 

 

269,1 

443,3 

265,2 

 

274,3 

474,5 

257,4 

 

302,9 

513,5 

283,4 

 

332,8 

559,0 

312,0 

NOVOS CONTRATOS 

• Venda de Licenças 

• Desenvolvimento 

• Manutenção / Suporte 

• Treinamento 

 

772,2 

130,0 

158,6 

390,0 

 

850,2 

143,0 

174,2 

429,0 

 

891,8 

157,3 

174,2 

471,9 

 

980,2 

172,9 

200,2 

518,7 

 

1.079,0 

189,8 

226,2 

570,7 

TOTAL DE RECEITAS 2.353,0 2.574,0 2.701,4 2.971,8 3.269,5 

      

1.1.1 DESPESAS 
     

VARIÁVEIS 162,5 178,1 195,0 214,5 235,3 

FIXAS 

• Folha de Pagamento 

• Treinamento 

• Infra-estrutura 

• Honorários e Serviços 

• Marketing e Vendas 

TOTAL DE DESPESAS FIXAS 

 

1.105,0 

13,0 

32,5 

6,5 

6,5 

1.163,5 

 

1.183,0 

14,3 

35,1 

7,8 

7,8 

1.248,0 

 

1.309,3 

15,6 

37,7 

9,1 

9,1 

1.380,8 

 

1.517,1 

16,9 

40,3 

10,4 

10,4 

1.595,1 

 

1.649,2 

18,2 

42,9 

11,7 

13,0 

1.735,0 

TOTAL DE DESPESAS 1.326,0 1.426,1 1.575,8 1.809,6 1.970,3 

RESULTADO 1.027,0 1.147,9 1.125,6 1.162,2 1.299,2 

      

DESAFIOS ESTRATÉGICOS 

• CUSTO 

• RECEITA 

RESULTADO 

 

383,5 

1.450,8 

1.067,3 

 

625,3 

1.596,4 

971,1 

 

601,9 

1.695,2 

1.093,3 

 

631,8 

1.872,0 

1.237,2 

 

663,0 

2.065,7 

1.402,7 

1.1.2 INVESTIMENTOS 

• NECESSIDADE MÍNIMA 

• SUGERIDO 

 

0,0 

500,0 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

0,0 
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De acordo com as projeções no quadro ao lado, observa-se que não há
necessidade de investimentos, pois as receitas superam os custos, mas como para
o START do plano haverá a necessidade de um investimento inicial na contratação
de profissionais e infra-estrutura, bem como na formação de capital de giro, suge-
rimos que a empresa faça um investimento na ordem de R$ 500.000,00 para
cobrir os custos do primeiro ano, até que as receitas projetadas para esse mesmo
ano os superem.
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RESUMO EXECUTIVO
Quando estudamos o processo de formação de jogadores de futebol que

vem sendo utilizado no Brasil, não encontramos muita diferença do que foi coloca-
do em prática de forma amadora, após a chegada de Charles Miller trazendo
duas bolas de futebol direto da Inglaterra.

De modo geral, as categorias de base dos clubes são constituídas por joga-
dores descobertos através da observação, isto é, o jogador nasce praticamente
sozinho, com nenhum ou pouco apoio de métodos modernos de preparações
técnicas, psicológicas e físicas.

Para a descoberta de jogadores, os clubes promovem jogos de curta duração
— peneiras — onde os chamados técnicos de categoria de base, normalmente ex-
jogadores, selecionam alguns afortunados com base em parâmetros próprios, que
variam conforme a experiência de vida de cada sujeito e conseqüentemente total-
mente subjetivos.

Ilustrando os efeitos dessa subjetividade, citamos o exemplo do jogador de
futebol “Cafú”, capitão da Seleção Brasileira no mundial de 2002, que fora dis-
pensado mais de uma dezena de vezes de clubes de futebol, durante o período de
peneiras e jogos na várzea.

Com o crescimento das grandes cidades brasileiras, foram reduzidos os espa-
ços para a prática do futebol e então surgiram as “escolinhas de futebol”, podendo
ser franquias de clubes ou não, mas que trazem no seu bojo a mesma forma de
tratamento dos seus alunos. As crianças interessadas em praticar o esporte, pagam
uma mensalidade e são agrupadas por faixa etária, sem qualquer outra avaliação.
Um professor, com formação em educação física, e um auxiliar técnico promovem
jogos entre os alunos que, com o passar do tempo, selecionam os de melhor desem-
penho para representar a escolinha em campeonatos abertos. Essa forma de traba-
lho promove a integração social das crianças através do esporte, o que é de certa
forma louvável, mas não consegue produzir jogadores de futebol de alta performance.
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Vale lembrar que o Brasil é um país continental e o futebol é praticado por
milhões de pessoas nas seguintes modalidades: futebol de campo, futebol de
salão, futebol society e futebol de areia. Essa intensa prática produz uma série de
bons jogadores, deixando a falsa impressão de que deva existir algo no meio
ambiente ou ainda na miscigenação do povo, capaz de tornar-se uma variável
incontrolável na formação de jogadores de futebol. Certa vez, alguns comentaris-
tas internacionais de futebol enumeravam as possíveis causas do talento dos joga-
dores brasileiros, que encantavam as platéias ano após ano, mudando os nomes
dos atores, mas da mesma forma irradiando beleza e arte nos gramados. E um
deles disse uma frase que sumariza as discussões empíricas acerca do nosso fute-
bol: “Deve ser a água que eles bebem!”.

Sabemos que o “Negócio Futebol” tornou-se altamente lucrativo, fazendo
com que as transferências de jogadores dos clubes brasileiros para os estrangeiros
girem na ordem de milhões de dólares. Para minimizar esses custos, os clubes
estrangeiros começaram a buscar os futuros jogadores de futebol já nas categorias
de base dos clubes brasileiros, levando-os para as suas categorias de base e dando
aos jogadores o devido suporte na sua formação.

O projeto da Fábrica de Jogador de Futebol (FJF), considera o agenciamento
dos jogadores de futebol como um serviço de pós-venda, pela razão de não con-
seguirmos fatos e dados sobre as categorias de base dos clubes de futebol, que
nos indicassem o potencial dessa atividade de modo a justificar o empreendimen-
to, mas é conhecido que em um segundo momento essa atividade poderá tornar-
se uma fonte de renda invejável para o empreendimento.

Outrossim, a FJF oferecerá também um serviço inédito ao público adulto,
acima dos trinta e cinco anos, que atualmente se vê obrigado a trocar de prática
esportiva por falta de ofertas capazes de conciliar a condição física, o lazer e o
trabalho, que outrora não representavam uma restrição, mas com o passar dos
anos, tornam-se limitadores para inúmeros cidadãos, principalmente para um es-
porte obrigatoriamente praticado em grupo.
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1. VISÃO DO NEGÓCIO

Ser reconhecido no cenário esportivo nacional, até 2012, como referência

na formação e manutenção de jogadores de futebol de alto desempenho.

2. MISSÃO DO NEGÓCIO

Oferecer os melhores serviços no desenvolvimento e manutenção de joga-

dores de futebol, às pessoas que valorizam a prática esportiva como uma forma

objetiva de integração social, além da busca constante de conceitos como saúde,

beleza e bem-estar.

3. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO

3.1 Introdução

Há cerca de trinta anos, jogávamos futebol em diversos campos de várzea,

que eram muito comuns em todo o Brasil, mas com o crescimento das nossas

cidades, esses espaços praticamente sumiram. Em decorrência dessa situação sur-

giram outras modalidades de futebol como o Futsal (futebol de salão) e o Society.

Atualmente, quase todos os jogadores de futebol profissional dos nossos grandes

clubes, dão os primeiros passos no esporte através do Futsal ou do Society, pratica-

mente sozinhos, com nenhum ou muito pouco apoio de métodos modernos de

preparações técnicas, psicológicas e físicas.

É público que o “Negócio Futebol” tornou-se altamente lucrativo fazendo

com que as transferências de jogadores dos clubes brasileiros para os estrangeiros

05 - Futebol.pmd 15/11/2006, 22:46263



264

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

girem na ordem de milhões de dólares. Para minimizar esses custos, os clubes
estrangeiros começaram a buscar os futuros jogadores de futebol já nas categorias
de base dos clubes brasileiros, levando-os para as suas categorias de base e dando
aos jogadores o devido suporte na sua formação.

A Fábrica de Jogador de Futebol (FJF), será uma empresa destinada a desen-
volver e pesquisar técnicas científicas para o desenvolvimento e manutenção de
jogadores de futebol, que através da aplicação dessas técnicas produzirá jogadores
de alta performance.

Na Tabela 1 — Grupos de Jogadores de Futebol por faixa etária, demons-
tramos as diversas categorias que serão atendidas pelo empreendimento.

Tabela 1 — Grupos de jogadores de futebol por faixa etária

3.2 Serviços da FJF

Na Fábrica de Jogador de Futebol (FJF), jovens e adultos serão assistidos por
profissionais altamente capacitados, dotados das mais avançadas técnicas para
desenvolvimento e manutenção de jogadores de futebol de alto desempenho,
através de métodos técnicos e científicos, perfeitamente sintonizados com a faixa
etária, condição física e psicológica dos atletas.

Os pacotes de serviços da Fábrica de Jogador de Futebol serão agrupados
em duas modalidades: desenvolvimento e manutenção.

 Pacote Categoria Faixa Etária (anos)
Iniciação (Sub 07) De 06 a 07

Fralda (Sub 09) De 08 a 09
Pré-mirim (Sub 11) De 10 a 11

Mirim (Sub 13) De 12 a 13
Infantil (Sub 15) De 14 a 15

Sênior De 36 a 49
Máster De 50 a 65

Desenvolvimento

Manutenção

 Pacote Idade Sexo Classe  Social
Desenvolvimento De 06 a 15 anos Feminino e Masculino
Manutenção A partir dos 36 anos Masculino

A1, A2, B1 e B2
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3.3 Futebol científico

O diferencial da Fábrica de Jogador de Futebol será a identificação do atle-
ta com o perfil adequado para posições, funções e sistemas.

As pessoas que praticam qualquer esporte querem vencer e isso não é
diferente entre os praticantes do futebol. Seja em um ambiente restrito entre
amigos ou entre equipes profissionais, o objetivo no futebol é vencer e convencer.
Por convencer, entendemos o reconhecimento das outras pessoas acerca da com-
petência com que um determinado indivíduo exerce o seu papel dentro do contex-
to do esporte.

Para atingir os objetivos, a Fábrica de Jogador de Futebol, utilizará conheci-
mentos científicos profundos sobre estrutura física e competências essenciais, para
execução dos fundamentos básicos defensivos e ofensivos, de forma a desencadear
o grande estímulo para a atividade, entendendo o movimento voluntário, e co-
nhecendo profundamente todos os fundamentos e aspectos táticos na arte do
jogo de futebol.

Este conjunto de normas e conhecimentos científicos, somados à experiên-
cia profissional na área de futebol, serão instrumentos de identificação e formação
do jogador.

Na prática, poderemos fabricar “grandes jogadores”, principalmente do
meio campo para traz, onde a exigência da capacidade técnica é menor, e num
processo mais avançado virão os grandes atacantes.

Todos esses conhecimentos organizados com arte, disciplina e acima de
tudo, com técnicas processuais práticas, farão parte de um planejamento de apren-
dizado pré-estabelecido para posições, funções e sistemas, que chamaremos de
planejamento científico para desenvolvimento de habilidades.

3.4 Centro esportivo

O centro esportivo estará numa área medindo 87 x 165 metros, com seis
campos de futebol society, com as dimensões de 35 x 55 metros cada, vestiários,
amplo estacionamento, churrasqueira, playground, academia de ginástica, lan-
chonete, sala de estar e loja de material esportivo. Na Figura 1 — Visão
esquemática do centro esportivo, temos a distribuição das facilidades da Fábrica
de Jogador de Futebol.
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Figura1 — Visão esquemática do centro esportivo

A seguir, temos um demonstrativo das dimensões de um campo de fute-
bol society, dos bancos de reservas e mesa do representante, recomendadas
pela Federação Paulista de Futebol Society.

Figura 2 — Dimensões do campo de futebol society

Fonte: www.fpfs.com.br
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3.5 Cadeia de valor da Fábrica de Jogador de Futebol

Figura 3 — Cadeia de valor da Fábrica de Jogador de Futebol

Atividades primárias

Avaliação e classificação do atleta para a prática esportiva

Avaliação psicológica

Essa avaliação tem como meta, determinar os objetivos do atleta, bem
como, direcionar as suas atividades no centro esportivo, considerando os parâmetros
idade e temperamento, nas seguintes dimensões:

ggggg Idade

h A consideração das idades, na formação do atleta talentoso é muito im-
portante. Precisamos identificar se ele possui capacidade para atuar em
categoria superior à de sua idade cronológica, se o seu desenvolvimento
físico está acima dos pares de sua faixa etária normal, e ainda, se o seu
comportamento psicológico diante das dificuldades é maduro e responsá-
vel. Se estas características estiverem presentes, teremos precedentes ex-
tremamente favoráveis para o real desenvolvimento desse atleta;

ggggg Temperamento

h É a combinação de características congênitas que subconscientemente
afetam o procedimento do indivíduo. Essas características são coordenadas
com base na nacionalidade, raça, sexo e outros fatores hereditários.

Avaliação física

Visamos identificar nessa etapa, se as condições físicas do atleta estão ou
podem ser alinhadas aos objetivos levantados na avaliação psicológica. Nessa
análise são considerados os seguintes parâmetros:
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ggggg Biotipo

h Define basicamente a relação de tamanho entre tronco e membros, da
vida vegetativa e movimentos. A relação entre capacidade motora e capa-
cidade técnica orienta também estaturas ideais, pequena, média e grande
para posições, funções e sistemas dentro do futebol. Existem três grupos de
biotipo: o grupo dos brevelínios, normolínios e longilíneos;

ggggg Biometria

h É a relação entre altura x peso. Afere a quantidade de massa muscular
proporcional à altura, entendendo que a biometria não identifica a qualida-
de da massa, e nem o percentual de gordura no organismo, apenas a
relação entre massa e altura, considerada ideal;

ggggg Simetria

h É a harmonia resultante de certas combinações e proporções regulares,
entre cabeça, tronco e membros.

ggggg Avaliação técnica

h Nessa avaliação são considerados diversos exercícios com bola, individual-
mente, visando identificar o nível de coordenação motora e fundamentos
técnicos do atleta.

ggggg Avaliação tática

h Com o auxílio de uma maquete, o atleta escolhe qual é a melhor opção
tática para diversas situações corriqueiras em uma partida de futebol.

ggggg Avaliação médica

h É verificada a condição geral do atleta através de exames médicos utiliza-
dos na medicina esportiva.

ggggg Classificação inicial do jogador

h Com base na performance demonstrada pelo atleta nas etapas anteriores,
é determinada a turma ideal para o seu desenvolvimento ou manutenção.

Treinamentos físicos, técnicos e táticos

ggggg Coordenação motora

h Qualquer movimento pode ser feito de muitas maneiras diferentes, den-
tre essas maneiras sempre existe uma que é ótima, uma que é péssima e
entre os dois extremos, todas as variedades e graus possíveis de eficiência.

ggggg Fundamentos técnicos

h Trata-se da habilidade motora nas ações com a bola, sem intenção de
levar vantagem, ou seja, sem intenção tática. Essas ações são realizadas
de forma simples, especial ou artística.
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ggggg Fundamentos táticos ofensivos

h São as ações básicas executadas de posse da bola, individualmente ou de
forma coletiva, mais as ações coletivistas executadas sem a posse da bola,
nos deslocamentos para criar espaços e recepção da bola, organizadas
com inteligência, manifestando intenção de levar vantagem.

ggggg Fundamentos táticos defensivos

No futebol, independente de qualquer sistema que se estiver usando no
jogo, existem dois tipos de marcação, que sempre dependerão do compor-
tamento de quem estiver com a posse da bola, que tentará passar pela
marcação, usando o drible, ou então tentar o passe. Invariavelmente são
ações rápidas e inesperadas, por isso, para acompanhar essa dinâmica,
diríamos:

h Quando ele tentar o drible, o defensor marca a bola usando os fundamen-
tos específicos para este caso;

h Quando ele fizer o passe, o defensor tem que continuar marcando aque-
le, que agora está em deslocamento, presumindo-se que os seus pares do
sistema de marcação estão atentos, marcando-o sem a bola para antecipar
a recepção. Por isso concluímos, que a combinação destes dois tipos de
marcação, a marcação de quem está com a bola, e a marcação dos de-
mais, em deslocamento sem a posse da bola, é que definirá o grau de
eficiência do sistema defensivo.

ggggg Aperfeiçoamento holístico da psicomotricidade do jogador

Com o aperfeiçoamento da lateralidade e psicomotricidade do jogador,
esperamos conseguir craques dentro de um modelo jamais visto no futebol,
os quais deverão possuir os seguintes atributos:

h Um jogador canhoto, que será capaz de executar todos os fundamentos
ofensivos com o lado direito do corpo, como se fosse um jogador destro,
assim como atuar em todos os espaços do campo;

h Um jogador destro, que será capaz de executar todos os fundamentos
ofensivos com o lado esquerdo do corpo, como se fosse um jogador canho-
to, assim como atuar em todos os espaços do campo;

h Um jogador que tenha capacidade de executar tanto as funções defensi-
vas quanto as ofensivas através de rodízios pré-estabelecidos.

ggggg Itens táticos e coletivismo

h O futebol é considerado por muitos um jogo sem lógica, no entanto en-
tendemos que pode ser lógico e racional, com a utilização do jogador total,
com aplicação de sistemas táticos programados dentro dos princípios de
espaço, momento e estratégia.
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Competições internas e externas

ggggg Competição interna

h A medição do progresso do atleta somente poderá ser executada com
sucesso, quando o atleta vivenciar os fundamentos contra oponentes, fa-
zendo com que cada situação ocorrida durante os exercícios possam ser
resolvidas de várias formas, e a decisão de qual a melhor maneira de se
resolver a situação em questão, depende de experiências já vivenciadas. A
estruturação da competição interna, visa colocar o atleta numa situação
mais próxima possível da realidade competitiva, fazendo com que todos os
fundamentos sejam vivenciados contra oponentes, porém dentro de uma
atmosfera na qual todos procuram a vitória.

ggggg Competição externa

h A participação da FJF em competições externas medirá todo o proces-
so do empreendimento. Essas atividades deverão ser bem planejadas,
pois não podemos esquecer que a maioria dos nossos atletas não será
profissional. Além da prática de futebol, se faz necessário uma quanti-
dade de informações motoras que servirão como base para a melhora
da qualidade de vida;

h Todavia, a motivação é constituída por idéias, sentimentos, tendências ou
impulsos que levam à ação, ou assumir determinadas posturas físicas e
atitudes mentais. A principal motivação do atleta da FJF será a necessidade
de sensações vibrantes, como também a necessidade de se sentir aprecia-
do. No futebol, um dos fatores que traz um alto grau de motivação é o
desejo de tornar-se um atleta profissional famoso.

ggggg Marketing e vendas

h Acompanhar atentamente as necessidades do mercado para ampliação e
ajuste dos nossos serviços;

h Realizar pesquisas de marketing;

h Definir preços e promoções;

h Convênio com empresas e escolas;

h Manutenção do sítio na internet para divulgação da Fábrica de Jogador
de Futebol.

ggggg Pós-venda

h Conseguir uma oportunidade de avaliação para os atletas do pacote “De-
senvolvimento” em clubes de futebol profissional;

h Distribuição de brindes e prêmios da Fábrica de Jogador de Futebol aos
clientes.

05 - Futebol.pmd 15/11/2006, 22:46270



271

Fábrica de Jogador de Futebol

vol. 4 - nº 1 - p. 257-322 - 2006

Atividades de suporte

Infra-estrutura da empresa

ggggg Administração

h Atividades próprias: planejamento, finanças, orçamento, controle e qualidade;

h Atividades terceirizadas: contabilidade, jurídico, tecnologia e informação (TI).

ggggg Manutenção

h Atividades de conservação e limpeza do centro esportivo.

ggggg Instalações

h 6 campos de futebol society, de grama sintética na cor verde, arquiban-
cadas, alambrados e iluminação artificial;

h 12 vestiários com chuveiros de água quente;

h 1 Academia de ginástica;

h 1 Playground para crianças de 01 a 10 anos;

h 6 Churrasqueiras;

h 1 Lanchonete;

h 1 Loja de material esportivo;

h 1 Sala de estar;

Infra-estrutura predial e equipamentos (computadores, periféricos, telefo-
nes, etc).

ggggg Gerenciamento de recursos humanos

h Recrutamento e seleção;

h Gestão por competências;

h Política de remuneração;

h Avaliação de desempenho;

h Desenvolvimento e treinamento de pessoas.

ggggg Pesquisa e desenvolvimento tecnológico

h Participação em congressos e workshops sobre prática esportiva e futebol;

h Convênios com universidades e centros de pesquisas ligadas à liga fute-
bolística.

Clínicas para melhoria contínua das atividades dos processos:

h Avaliação e classificação do atleta para a prática esportiva;

h Treinamentos físicos, técnicos e táticos.
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ggggg Suprimentos

Aquisição dos insumos necessários para o centro esportivo:

h Materiais esportivos (bolas, camisas, calções, meias, chuteiras, apitos, etc);

h Material para aquecimento dos atletas;

h Material para primeiros-socorros;

h Comida e bebida para a lanchonete;

h Material de limpeza;

h Energia, água, material de escritório;

h Serviço de transporte.

3.6 Fatores críticos de sucesso

ggggg Ambiente de competição saudável

h As atividades no centro esportivo deverão propiciar aos clientes, expe-

riências extremamente prazerosas, envoltas de um clima de amizade, ge-

rado por meio da prática esportiva.

ggggg Vencer competições externas

h Através de uma boa performance da FJF nas competições externas, au-

mentaremos o desejo de participar do centro esportivo.

ggggg Professores de futebol

h São os profissionais diretamente responsáveis pelo sucesso do empreen-

dimento. Eles devem estar sempre atualizados na prática desportiva com a

utilização de métodos técnicos e científicos.

ggggg Localização do centro esportivo

h A Fábrica de Jogador de Futebol deverá ser implementada em uma

região onde a população possui ótimo poder aquisitivo.

ggggg Limpeza e conservação

h A utilização rotativa do centro esportivo, demandará uma equipe alta-

mente motivada e treinada para mantê-lo sempre muito limpo, e em per-

feitas condições de utilização.
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4. ANÁLISE DOS CONSUMIDORES
Para se conhecer o potencial do empreendimento junto aos consumidores,

foram realizadas duas pesquisas de campo, Desenvolvimento e Manutenção, nas
regiões cobertas pelas subprefeituras de Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro e
Butantã, da cidade de São Paulo, com pessoas das classes A1, A2, B1 e B2 segun-
do o critério de classificação econômica Brasil, da Associação Brasileira das Em-
presas de Pesquisa.

Para a pesquisa de campo Desenvolvimento, foram entrevistadas pessoas
de ambos os sexos, com filhos entre seis e quatorze anos, enquanto que para a
pesquisa de campo Manutenção, apenas os homens a partir dos trinta e seis anos
foram selecionados.

4.1 Critério de classificação econômica Brasil

Segundo a ABEP (Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa), o crité-
rio de classificação econômica Brasil, tem a função de estimar o poder de compra
das pessoas e famílias urbanas, abandonando a pretensão de classificar a popula-
ção em termos de “classes sociais”. A divisão de mercado definida abaixo é,
exclusivamente de classes econômicas.

Sistema de pontos

Posse de itens

Tabela 2 — Pontos por posse de itens

Fonte: www.abep.org

 

0 1 2 3 4 ou +
Televisão em cores 0 2 3 4 5
Rádio 0 1 2 3 4
Banheiro 0 2 3 4 4
Automóvel 0 2 4 5 5
Empregada mensalista 0 2 4 4 4
Aspirador de pó 0 1 1 1 1
Máquina de lavar 0 1 1 1 1
Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2
Geladeira 0 2 2 2 2
Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira
duplex)

0 1 1 1 1

Item
Quantidade de Itens
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Grau de instrução do chefe de família

Tabela 3 — Pontos por grau de instrução do chefe de família

Fonte: www.abep.org

Renda familiar por classes

Tabela 4 — Renda familiar por classes econômicas

Fonte: www.abep.org

4.2 Cálculo do tamanho das amostras

Para o cálculo do tamanho das amostras utilizou-se a expressão abaixo
(Sâmara, 1997), válida para um universo superior a 10.000 consumidores.

Onde:

[ ] z/nδ ••= qp

 Analfabeto / Primário incompleto 0
Primário completo / Ginasial incompleto 1
Ginasial completo / Colegial incompleto 2
Colegial completo / Superior incompleto 3
Superior completo 5

 
Classe Pontos

Renda média familiar
(R$)

Grande São Paulo
(%)

A1 30 a 34 7.793 1
A2 25 a 29 4.648 6
B1 21 a 24 2.804 10
B2 17 a 20 1.669 16
C 11 a 16 927 38
D 6 a 10 424 26
E 0 a 5 207 2

 δ : Desvio padrão da amostra
p : Proporção das características pesquisadas no universo
q : Proporção do universo que não possui a característica pesquisada
n : Tamanho da amostra
z : Variável associada ao nível de confiança. Para 95% de confiança usa-se 1,96
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Utilizou-se 0,5 para p e q, por ser o máximo valor que garante uma certa

precisão estatística para o tamanho mínimo da amostra, quando não se tem qual-

quer avaliação inicial dos mesmos (Barbetta, 2000). A soma dos valores de p e q é

sempre igual a 1.

Foram obtidas noventa e oito amostras para a pesquisa Desenvolvimento

e cento e quatro para a Manutenção. Com base nesses valores calculou-se o

desvio padrão das amostras, conforme demonstrado na Tabela 5 - Valor do Des-

vio Padrão Teórico das Amostras.

Tabela 5 — Valor do desvio padrão teórico das amostras

Em decorrência do desvio padrão teórico da amostra ter sido menor que
10% para cada pesquisa de campo, considerou-se a quantidade de respostas
adequadas para a análise dos consumidores.

4.3 Pesquisa de campo do pacote desenvolvimento (anexo 1)

Perfil dos entrevistados

Foram selecionadas, aleatoriamente, pessoas de ambos os sexos, com fi-
lhos de seis a quatorze anos e que se enquadraram nas classes econômicas A1,
A2, B1 e B2 conforme o critério de classificação econômica Brasil da ABEP (Asso-
ciação Brasileira de Empresas de Pesquisas).

 Pesquisa n p q z δ
Desenvolvimento 98 0,5 0,5 1,96 9,90%
Manutenção 104 0,5 0,5 1,96 9,61%
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Fonte: Pesquisa de campo

Você matricularia seus filhos numa escola de futebol?

Quando foi perguntado aos entrevistados se eles matriculariam seus filhos
numa escola de futebol, a grande maioria (96%) disseram que sim, demonstrando
o grande potencial da indústria do entretenimento esportivo.

Fonte: Pesquisa de campo
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Qual seria a freqüência ideal de jogos?

As atividades da escola de futebol deverão ser realizadas em duas vezes
semanais, conforme apontaram 66% das respostas.

Fonte: Pesquisa de campo

Qual seria o melhor horário para os jogos?

Verificou-se que, predominantemente, as atividades deverão ser programa-
das para os dias de semana nos períodos da manhã e da tarde.

Atividades à noite não tiveram aprovação, com apenas 8% da preferência
dos entrevistados.

Ficou claro que os pais dos atletas querem evitar compromissos nos finais de
semana, pois apenas 4% das respostas apontaram o fim de semana como o melhor
período para as atividades.

Fonte: Pesquisa de campo
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Qual seria a modalidade de futebol?

Para verificar qual seria a melhor modalidade de futebol para seus filhos
praticarem, elaborou-se uma questão com três opções: Campo, Salão e Society.
Surpreendentemente o campo foi o menos votado com apenas 17% das res-
postas. As outras duas modalidades praticamente empataram com 42% para
o Society e 41% para o salão. A adoção do salão para o empreendimento
somente se justificaria se a preferência fosse predominante. Conclui-se que a
escola de futebol deverá ser estruturada na modalidade Society a qual, além
de ter sido a mais votada, permite a migração do atleta para o campo com
grande facilidade.

Fonte: Pesquisa de campo

Grau de importância

Para verificar a importância que os pais dão às facilidades que são encon-
tradas em escolas de futebol, pediu-se para que avaliassem os itens da tabela
acima. Foram atribuídos graus de importância às informações, sendo 1 (um) para
item desnecessário, 2 (dois) para item pouco importante, 3 (três) para item impor-
tante, 4 (quatro) para item muito importante e 5 (cinco) para item essencial.

Constatou-se que um jogador de futebol não teve uma votação maciça
como essencial — apenas 37%. Por outro lado 38% o consideraram desnecessá-
rio ou pouco importante. As respostas ainda apontaram que 25% consideram
importante e muito importante.

Conclui-se que um jogador de futebol profissional não é um fator chave para
o empreendimento, mas pode ajudar principalmente em campanhas publicitárias.

O item transporte para as crianças teve um destaque especial, com 67%
dos respondentes classificando-o como essencial. Esse não é um serviço típico de
uma escola de futebol, mas devido às características da cidade de São Paulo, esse
serviço passa a ter um papel primordial.
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As competições internas e externas tiveram uma grande aprovação com
apenas 4% das respostas, apontando-as como desnecessárias.

Os pais demonstraram a aprovação pela utilização de uniforme da escola
na realização das atividades, com 65% dos entrevistados classificando-o como
essencial e muito importante.

Serviço de lavanderia, academia de ginástica, sala de estar com TV a cabo,
internet, churrasqueira, estacionamento com manobrista e loja de material espor-
tivo apresentaram uma distribuição muito equilibrada entre os cinco graus de im-
portância.

A lanchonete deverá ter uma atenção toda especial, em razão de ter al-
cançado 57 pontos percentuais como essencial e 0% como desnecessária.

Item 5 4 3 2 1 

A – Jogador de futebol profissional associado à direção da Escola 37% 8% 17% 21% 17% 
B – Transporte de “ida e volta” para as crianças 67% 21% 4% 4% 4% 
C – Participação em campeonatos externos por faixa etária 33% 38% 21% 4% 4% 
D – Participação em campeonatos internos por faixa etária 45% 38% 13% 0% 4% 
E – Utilização de uniforme da escola para todas atividades 42% 33% 8% 4% 13% 
F – Serviço de lavanderia 21% 8% 42% 8% 21% 
G – Academia de ginástica 17% 25% 24% 21% 13% 
H –Sala de estar com TV a cabo 8% 25% 29% 17% 21% 
I – Internet 17% 17% 25% 13% 28% 
J – Churrasqueira 24% 21% 21% 17% 17% 
K – Estacionamento com manobrista 25% 17% 29% 8% 21% 
L – Lanchonete 57% 17% 13% 13% 0% 
M – Loja de material esportivo 8% 25% 38% 21% 8% 

Fonte: Pesquisa de campo 
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Qual é o preço mensal que você considera justo, para duas atividades
semanais com duração de noventa minutos cada, na escola de futebol?

A princípio, o custo monetário para o valor percebido pelos pais de uma
escola de futebol, aponta uma mensalidade entre R$ 70,00 e R$ 90,00. Observa-
se que 25% das respostas permitem inferir que haja um potencial para um valor
ainda maior, dependendo da qualidade do processo do empreendimento.

Fonte: Pesquisa de campo

Quanto você estima que gastaria com o seu filho, em média, na
lanchonete do centro esportivo, a cada dia de atividade?

Está claro que ninguém irá a uma escola de futebol por causa da lanchone-
te, todavia ela representa uma ótima oportunidade de negócio, tendo em vista
que no item grau de importância ela foi muito bem avaliada e quanto aos gastos
71% dos entrevistados afirmaram que gastariam entre R$ 10,00 e R$ 20,00 por
dia de atividade.

Fonte: Pesquisa de campo
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4.4 Pesquisa de campo do pacote manutenção (anexo 2)

Perfil dos entrevistados

Foram selecionadas, aleatoriamente, pessoas do sexo masculino, a partir
dos trinta e seis anos e que se enquadraram nas classes econômicas A1, A2, B1 e
B2 conforme o critério de classificação econômica Brasil, da ABEP (Associação
Brasileira de Empresas de Pesquisas).

Fonte: Pesquisa de campo

Você pratica esportes regularmente?

Verifica-se que grande parte dos entrevistados pratica algum tipo de esporte.
Observa-se mais uma vez o potencial da indústria do entretenimento esportivo.

Fonte: Pesquisa de campo
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Quantas vezes por semana?

Para aqueles que praticam esporte regularmente, foi perguntado a quanti-
dade de vezes por semana que eles o faziam. As respostas indicam que 59% dos
praticantes o fazem de uma a duas vezes semanais.

Fonte: Pesquisa de campo

Você se matricularia num centro esportivo (CE) para jogar futebol
regularmente, apenas com pessoas da sua faixa etária?

Essa questão foi respondida tanto por aqueles que praticam algum esporte
regularmente, como pelos que não o fazem.

67% dos entrevistados declararam que se sim.

Fonte: Pesquisa de campo
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Qual seria a freqüência ideal de jogos?

Com relação à quantidade de atividades semanais no centro esportivo,
obteve-se um grande equilíbrio entre uma e duas vezes por semana, com 40%
das respostas para cada alternativa. Somente 20% dos entrevistados desejariam
utilizar o centro esportivo três vezes por semana.

Fonte: Pesquisa de campo

Qual seria o melhor horário para os jogos?

A maioria dos respondentes, cerca de 67%, desejou utilizar o centro es-
portivo no período noturno. Essa questão deve ser analisada cuidadosamente,
pois o público-alvo do pacote manutenção são homens a partir de trinta e seis
anos, dos quais muitos já são casados.

Em virtude dessa preferência, deve-se dar grande ênfase às atividades do
pacote manutenção durante a semana, ficando os finais de semana para as com-
petições externas, as quais também poderão ser realizadas nas dependências do
centro esportivo.

Fonte: Pesquisa de campo
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Qual seria a modalidade de futebol?

Como se pode observar, a prática do futebol Society vem crescendo bas-
tante e na questão sobre qual seria a modalidade da preferência dos respondentes,
essa opção alcançou 64% favoráveis.

Fonte: Pesquisa de campo

Grau de importância

Para verificar a importância que os respondentes dão às facilidades relacio-
nadas com o entretenimento esportivo, pediu-se para que avaliassem os itens da
tabela acima. Foram atribuídos graus de importância às informações, sendo 1 (um)
para item desnecessário, 2 (dois) para item pouco importante, 3 (três) para item
importante, 4 (quatro) para item muito importante e 5 (cinco) para item essencial.

O jogador de futebol profissional associado ao centro esportivo foi conside-
rado desnecessário, assim como a participação em campeonatos externos. Esses
dois itens deixam transparecer que os consumidores estão muito mais voltados
para as atividades internas do centro esportivo do que para as externas.

A participação em torneios internos teve grande aceitação, com 41% dos
respondentes classificando-o como essencial e 24% como muito importante.

Verifica-se que existe um ótimo potencial para que o centro esportivo forneça
o material adequado para a prática das atividades, considerando que 59% das
respostas o apontam como essencial. Já o serviço de lavanderia teve uma aceitação
média, com 33% para importante e 29% para pouco importante e desnecessário.

Academia de ginástica, massagista, sauna e sala de estar com TV a cabo
também tiveram uma aceitação média, mais voltada para importante, porém não
foram destaque entre os respondentes.

Podólogo e Internet se mostraram com forte tendência para desnecessário,
com 60% e 56% respectivamente dos respondentes classificando-os como pouco
importante e desnecessário.
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Churrasqueira e lanchonete tiveram um grande destaque com 70% e 76%
respectivamente dos entrevistados atribuindo o grau essencial para esses itens.

Organização do churrasco pelo centro esportivo, estacionamento com
manobrista, loja de material esportivo e preparação física para a prática esportiva,
apresentaram uma distribuição equilibrada entre os cinco graus de importância.

Fonte: Pesquisa de campo

Item 5 4 3 2 1 

A – Jogador de futebol profissional associado à direção do CE 18% 13% 11% 22% 36% 
B – Participação em campeonatos externos na sua faixa etária 28% 13% 24% 11% 24% 
C – Participação em torneios internos no CE na sua faixa etária 41% 24% 22% 2% 11% 
D – Fornecimento de material do CE para todas as atividades 59% 24% 13% 2% 2% 
E – Serviço de lavanderia 27% 11% 33% 13% 16% 
F – Academia de ginástica 24% 22% 38% 9% 7% 
G – Massagista 27% 20% 28% 16% 9% 
H – Sauna 9% 31% 24% 16% 20% 
I – Podólogo 7% 11% 22% 27% 33% 
J – Sala de estar com TV a cabo 20% 16% 26% 18% 20% 
K – Internet 13% 9% 22% 13% 43% 
L – Churrasqueira 70% 13% 9% 4% 4% 
M – Organização de churrasco pelo Centro Esportivo 36% 29% 20% 4% 11% 
N – Estacionamento com manobrista 24% 28% 24% 11% 13% 
O – Lanchonete 76% 22% 2% 0% 0% 
P – Loja de material esportivo 20% 27% 47% 2% 4% 
Q – Preparação física para prática esportiva 31% 38% 27% 2% 2% 
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Qual é o preço mensal que você considera justo, para duas atividades
semanais com duração de noventa minutos cada no centro esportivo?

A faixa de preço mais baixa alcançou 49% das respostas, entretanto 42%
dos entrevistados admitem pagar mais que R$ 90,00 de mensalidade. Somente
9% afirmaram que o preço deveria ser inferior a R$ 70,00.

Fonte: Pesquisa de campo

Quanto você estima que gastaria, em média, na lanchonete do cen-
tro esportivo, a cada dia de atividade?

Com 76% das respostadas, conclui-se que a lanchonete tem um potencial
de faturamento entre R$ 10,00 e R$ 20,00 por atleta do pacote manutenção, a
cada dia de atividade.

Fonte: Pesquisa de campo
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5. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA
Segundo a Associação Brasileira das Escolinhas de Futebol, somente em

São Paulo existem aproximadamente duzentas e dez agremiações credenciadas e
que podem atuar conforme a lei. A média é de dois professores por escola, o que
representa cerca de quatrocentos e vinte profissionais responsáveis por garotos de
no máximo dezoito anos. Mais da metade desses professores atuam de forma
irregular, ou seja, fora da lei 9696, que regulamenta a situação do profissional de
educação física no país.

O quadro de treinadores das escolinhas é formado, na maioria, por ex-
jogadores de futebol ou aqueles que sonharam em ser atletas, mas não obtiveram
sucesso na carreira.

Ainda não existe na cidade de São Paulo uma escola de futebol que desen-
volva e pesquise técnicas científicas para o desenvolvimento e manutenção de seus
jogadores, com uma proposta como a que desenvolvemos para a FJF.

As principais escolas de futebol existentes no mercado da cidade de São Paulo
são procedentes de grandes clubes de futebol, como o “Palmeiras”, “Corinthians” e
“São Paulo”, ou então escolas cujos proprietários são ex-jogadores famosos.

Todas as escolas pesquisadas estão localizadas no distrito do Morumbi e
trabalham com crianças e adolescentes, porém em nenhuma delas encontramos
treinos para atletas adultos. Desta forma, faremos nossa análise dos concorrentes
baseada apenas nas escolas que oferecem treinos a crianças e adolescentes.

Fonte: Pesquisa de campo
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Concorrente 1

O horário de funcionamento é de 2ª a 6ª feira das 9 às 18 horas. Trabalha
com turmas masculinas e femininas, na faixa etária dos quatro aos vinte anos. A
escolinha conta com cinco quadras de futebol society, churrasqueira, sauna, lan-
chonete, loja de artigos esportivos, enfermaria, dois vestiários (masculino e feminino)
e estacionamento.

Concorrente 2

O horário de funcionamento é de 2ª à 5ª feira das 9 às 18 horas. Trabalha
com turmas masculinas e femininas, na faixa etária dos cinco aos dezessete anos.
A escolinha possui quatro quadras de futebol society, churrasqueira, lanchonete,
dois vestiários (masculino e feminino) e estacionamento.

Concorrente 3

O horário de funcionamento é de 2ª à 5ª feira das 9 às 17 horas. Trabalha
com turmas masculinas e femininas, na faixa etária dos cinco aos dezessete anos.
A escolinha possui três quadras de futebol society, churrasqueiras, dois vestiários
(masculino e feminino) e estacionamento.

Concorrente 4

A escolinha de futebol São Paulo Futebol Center funciona de 3ª à sábado
das 8 às 16:30 horas. Trabalha com turmas masculinas e femininas, na faixa etária
dos cinco aos dezessete anos. A escolinha possui três quadras de futebol society,
churrasqueiras, lanchonete, enfermaria, dois vestiários (masculino e feminino) e
estacionamento.

Concorrente 5

A escolinha de futebol Bola Brasil funciona de 2ª à 6ª feira das 9 às 18
horas. Trabalha com turmas masculinas e femininas, na faixa etária dos seis aos
dezessete anos. A escolinha possui cinco quadras de futebol society, churrasquei-
ras, lanchonete, enfermaria, playground, loja de artigos esportivos, dois vestiários
(masculino e feminino) e estacionamento.

Pontos fortes da concorrência

g Associadas a ex-jogadores de futebol famosos;

g Associadas a clubes de futebol;

g Tradição no mercado.

Pontos fracos da concorrência

g Não atendem a faixa etária sênior e máster (acima de 35 anos);

g Marketing pouco agressivo.
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Grid comparativo da concorrência

6. ANÁLISE DE MERCADO

6.1 Contextualização

A escolinha de futebol e de futsal e uma breve retrospectiva no con-
texto contemporâneo (extraído do artigo “Pedagogia do Futsal” — Wilton
Carlos de Santana)

A literatura sobre a contextualização histórica a respeito do surgimento e
desenvolvimento de escolinhas de aprendizagem/treinamento em esportes é mui-
to restrita, com poucas obras publicadas.

A literatura de uma maneira geral, quando se refere ao contexto de ensino
dos esportes coletivos (neste caso, o futebol) aborda esta questão sob forma de
metodologias e modelos de ensino, enfatizando principalmente aspectos técnicos.

Um dos marcos do processo de cientifização do futebol se deu após a Copa
do Mundo de 1966 na Inglaterra, onde a pífia participação do Brasil colocou em
xeque as concepções que norteavam o trabalho de base no futebol.

Esta questão apontou para a “necessidade” percebida em padronizar os
aspectos técnicos e táticos do jogador brasileiro, em detrimento a uma tendência
natural de improvisação, oriunda entre outros fatores, dos campos de várzea, da
rua, em um tempo onde o povo imaginava como reproduzir as jogadas realizadas
pela elite.

Desta forma, as categorias de base são um marco de desenvolvimento
dessa complexa relação, em um período que retrata a transição entre a fase do
“vou jogar” para a fase do “vou treinar”.

Cabe ressaltar, que se pode perceber algumas diferenças entre o que se
chamaria de categorias de base e o que se considera como sendo escolinhas, que
atualmente sofrem uma restrição por parte de vários autores no que se refere ao

 Competências e Ativos
Tangíveis e Intangíve is

Conc.
1

Conc.
2

Conc.
3

Conc.
4

Conc.
5

Nome da marca (F) (F) (F) (F) (B)
Abrangência de produtos oferecidos (M) (M) (M) (M) (B)
Recursos Financeiros (F) (M) (M) (M) (M)
Atratividade do preço praticado (F) (B) (F) (F) (F)
Marketing (atratividade) (F) (M) (B) (B) (F)
Crescimento sustentado (F) (F) (M) (M) (M)

 Forte (F)  Média (M) Baixa (B)
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diminutivo “linha” (para muitos considerado pejorativo). Alguns consideram que o
correto seria escola de futebol.

No que se refere ao plano conceitual, categorias de base seriam os espaços
de formação presentes nos clubes de futebol, onde a preocupação se dá em torno
de preparar atletas para fundamentalmente ocuparem os espaços da equipe de
“cima”. Já escolinhas (ou escolas) nem sempre apresentam esta conotação, já
que podem possuir os mais variados objetivos, que variam da formação de futuros
atletas (concepção hegemônica do papel da escolinha na modernidade) até espa-
ços em que as aulas se dão como verdadeiros passatempos.

Cabe ressaltar a imensa proliferação, principalmente a partir do final da
década de 80, onde os espaços das escolinhas (mercado de trabalho) realmente
se consolidaram como campo da educação física e adquiriu uma importância mais
destacada junto à população.

No contexto contemporâneo das categorias de base e escolinhas, os princi-
pais fatores que foram determinantes para o rápido desenvolvimento destas estru-
turas nos centros urbanos, resumidamente são:

g Fracasso na Copa do Mundo de 1966;

g Tentativa de trazer o conhecimento científico para o futebol;

g Tendência à especialização e instrumentalização presentes no mundo
moderno;

g Explosão imobiliária e conseqüente redução de espaços físicos populares;

g Ausência dos conteúdos das grades curriculares de muitas escolas;

g Aumento da criminalidade e violência urbana;

g Espaço para aumentar o campo de trabalho da educação física;

g Mercado para ex-atletas sem formação, para exercício em outra frente
de trabalho, que não o futebol;

g O entendimento do futebol como paixão nacional.

Além desses fatores citados acima, outros, como por exemplo, o papel
desenvolvido pela mídia que exacerba ídolos e perpassa a imagem de heróis atle-
tas para as crianças, jovens e adultos, transformando a prática esportiva, aparen-
temente, em um único caminho que se tem de levar desconhecidos ao estrelato.

Sem dúvida, vários fatores contribuiram/contribuem para essa verdadeira
invasão das escolinhas de todos os tipos e com as intenções, mas o que mais
preocupa é o imenso descontrole sobre as suas manifestações, pois não se tem,
pelo menos, um número seguro (nem estimado) sobre a quantidade de escolinhas
nas diversas regiões do Brasil.

05 - Futebol.pmd 15/11/2006, 22:47290



291

Fábrica de Jogador de Futebol

vol. 4 - nº 1 - p. 257-322 - 2006

Carente de critérios mais concretos, o desenvolvimento dos trabalhos dos

profissionais ou leigos que atuam nessas estruturas, geralmente se dá a partir da

realidade hegemônica que o esporte massificado revela.

O ensino dos esportes pode proporcionar situações sublimes e competen-

tes, mas também pode promover verdadeiras aberrações pedagógicas,

descomprometidas com o ser humano, foco principal do contexto em questão.

Urge que se revise as questões, e através de propostas diferenciadas, pos-

samos compreender melhor a realidade desse campo da educação física, perce-

bendo sob que condições as escolinhas e categorias de base existem, aonde,

quais são seus métodos de trabalho e seus objetivos de desenvolvimento, quem é

o responsável pelo trabalho pedagógico com o aluno, entre outros tantos fatores

que são extremamente complexos, exigindo constante reflexão para melhor pro-

porcionar seu entendimento, a fim de possibilitar um (re) significar para uma con-

cepção de esporte e de ensino.

6.2 Um mercado em ascensão

O mercado de atividades esportivas está em plena ascensão. A Chute Inicial

soma 5.500 alunos matriculados em um ano e meio de atuação. Conta atualmente

com quarenta e seis franqueados e tem uma previsão de crescimento de mais vinte

e duas franquias para os próximos doze meses.

6.3 Análise de atratividade da indústria

A atratividade de um ambiente competitivo pode ser avaliada pela análise

das cinco forças competitivas, propostas por Porter e que são:

g A ameaça de novos entrantes;

g O grau de rivalidade entre os concorrentes estabelecidos;

g O poder de barganha dos fornecedores;

g O poder de barganha dos compradores;

g A ameaça de produtos substitutos.

Quanto menos intensa estas forças, maior é a atratividade do setor. Quanto

mais intensa as forças, mais competitivo é o setor e menores as possibilidades de

lucratividade.

A interação das cinco forças competitivas determina o potencial de

lucratividade do setor.
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A análise da indústria de escolinhas de futebol identifica que o mercado é

ainda pouco explorado, porém dois fatores levam a acreditar que novos players
estarão entrando na área de negócios esportivos. Primeiro, os franqueados estão
realizando um trabalho consistente de formatação das redes. Segundo informa-
ções levantadas em “Pequenas Empresas, Grandes Negócios” nunca antes fran-
quias de esportes conseguiram tantos franqueados como agora. O segundo fator é
que o mercado de atividades esportivas está em franca ascensão.

 
Baixa Média Alta Baixa Média Alta

Barreiras para Entrada x x
Barreiras para Saída x x
Rivalidade entre Concorrentes x x
Poder dos Compradores x x
Poder dos Fornecedores x x
Disponibilidade de Substitutos x x
Avaliação Geral x x

Atual Futuro
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7. ANÁLISE DA AMBIÊNCIA EXTERNA

Fatores sócio-culturais

Fatores políticos

Fatores econômicos

Fatores tecnológicos

 C rescimento dos investimentos na área social.
Influência da mídia.
Responsabilidade social, empresas investindo em projetos sociais.
Pessoas demonstrando cada vez mais preocupadas com a saúde.
Esporte reconhecido, bem aceito nacionalmente.
Desenvolvimento/ Manutenção do atleta através de acompanhamento
técnico.

Ame aças: Fidelidade/ preferência por alguns clubes.

Te ndências :

Oportunidades:

 
Te ndências :

Manutenção do quadro político e novas políticas de incentivo ao 
esporte.

Oportunidades: Empresas e governo patrocinando projetos dedicados ao esporte.
Mudanças e instabilidade do governo.
C riação de novos projetos concorrentes de instituições filantrópicas 
com incentivos governamentais.

Ame aças:

 Te ndências : Estabilidade na taxa de câmbio.
Oportunidades: Segmento não desenvolvido de maneira profissional (novo entrante).
Ame aças: N ão conseguir novos C lientes, devido à falta de recursos financeiros.

Tendências: Desenvolvimento de novos produtos para a área esportiva.

Oportunidades:
Diferencial pelo uso de novas técnicas para a formação de atletas,
comparativamente à situação atual existente no mercado e à
reciclagem de profissionais.
Se a instituição não acompanhar as novas tecnologias aplicadas ao 
esporte pode acabar preparando o atleta com uma formação 
diferente do esperado, o que pode reduzir o seu desempenho.
Alto custo dos novos produtos desenvolvidos para o esporte e na 
reciclagem de profissionais.

Ameaças:
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8. ANÁLISE DA AMBIÊNCIA INTERNA
Forças

g Conhecimento técnico aprofundado no desenvolvimento de novos atletas;

g Boa aceitação pública;

g Formação de atletas com alto desempenho;

g Infra-estrutura e equipe multidisciplinar dedicada aos atletas.

Fraquezas

g Custo de manutenção de estrutura;

g Não possuir imagem institucional estabelecida.

9. DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS
Adotamos como referência para definição de cenários as taxas a seguir:

desemprego, inflação e SELIC que podem impactar diretamente o nosso negócio.

Apesar da estabilidade da moeda, queda dos índices de risco Brasil, as
previsões de crescimento ainda são barradas devido a altas taxas de juros, restrin-
gindo o crédito bancário, devido a baixa demanda de oferta no mercado, e por
conseqüência um excedente de mão-de-obra a ser ofertada.

Fontes: www.bcb.gov.br, www.dieese.org.br e www.ibge.gov.br

Foram utilizados os índices: IPCA, taxa de desemprego e taxa SELIC vigentes em Ago/05.

Cenário otimista

g No cenário otimista estima-se a queda do desemprego, da inflação e da
taxa SELIC favorecendo assim o consumo dos brasileiros.

Cenário realista

g Adotamos as taxas/tendências para o cenário realista.

Cenário pessimista

g No cenário pessimista estima-se o aumento do desemprego, da inflação
e da taxa SELIC, diminuindo assim o poder aquisitivo do brasileiro.

 Otimista Re alista* Pess imista
Taxa de desemprego em São Paulo 15% 17,10% 19%
Inflação (IPCA) 0,50% 0,69% 0,90%
Taxa Selic 17% 19,75% 21%
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10. AÇÕES ESTRATÉGICAS
Conforme pesquisa de mercado mostrada anteriormente, o nosso públi-

co-alvo será a Classe A1, A2, B1 e B2.

A seguir descrevemos as ações estratégicas que conduzirão ao sucesso da
implementação da FJF, conforme a análise de cenários descritos no item acima.
Foi decidido projetar as ações no cenário realista buscando diferenciação nos
serviços oferecidos, para isso devemos focar nos pontos fortes e trabalhar para
melhorar continuamente e amenizar os pontos fracos.

Adotando o cenário realista como referência (taxa de desemprego e a
SELIC em alta, taxa de inflação baixa) citadas no item anterior, teremos como
ameaças a presença de muitos competidores associados à atletas da área, utili-
zados como “garotos-propaganda” e o projeto não ser visto como diferenciado
e sim mais uma “Escolinha de Futebol”.

E como oportunidade, com a aproximação da copa do mundo as pessoas
tenderão a praticar mais esportes.

As estratégias serão subdivididas em duas áreas: marketing/vendas e
operacional.

10.1 Marketing e vendas

Esse item refere-se ao processo de definição, desenvolvimento e entrega
de valor do serviço.

Para tanto estaremos focando as seguintes estratégias:

g Localização;

g Pesquisa e desenvolvimento;

g Marketing, Vendas e Pós-vendas.

Localização

Em função da grandeza da cidade de São Paulo, a prefeitura municipal
divide-a geograficamente em zonas, subprefeituras e distritos. Para determinar
a região de atuação da Fábrica de Jogador de Futebol, primeiramente considera-
mos que o nosso público-alvo eram as famílias com maior poder aquisitivo da
cidade de São Paulo. Para tanto, elaboramos a Tabela 6 — Rendimento médio
dos chefes de família por subprefeitura, e a ordenamos por rendimento.
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Tabela 6 — Rendimento médio dos chefes de família por subprefeitura

Fonte: portal.prefeitura.sp.gov.br

Em decorrência dessa análise, verificamos que o centro esportivo da FJF
deverá ser construído no distrito do Morumbi para atender as subprefeituras de
Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro e Butantã. Atenderemos assim quatro das
seis subprefeituras com famílias de maior poder aquisitivo do município de São
Paulo. A Figura 4 — Região de Atuação da Fábrica de Jogador de Futebol, de-
monstra a localização ideal para o empreendimento FJF.

 
Zona Subprefeitura Rendimento Médio dos

Chefes de  Família (R$)
Oeste Pinheiros 4.402,84
Sul Vila Mariana 3.605,25
Sul Santo Amaro 2.979,42
Oeste Lapa 2.633,07
Centro Sé 2.222,06
Oeste Butantã 2.068,51
Norte Santana/ Tucuruvi 1.822,55
Leste Moóca 1.747,20
Sul Jabaquara 1.387,58
Sul Ipiranga 1.293,46
Leste Aricanduva 1.246,89
Sul Campo Limpo 1.035,47
Norte Casa Verde/ Cachoeirinha 980,05
Leste Penha 969,06
Norte Tremembé/Jaçanã 962,38
Norte V.Maria /V.Guilherme 938,81
Norte Pirituba 920,63
Leste Vila Prudente/ Sapopemba 863,6
Leste Ermelino Matarazzo 815,91
Norte Freguesia/ Brasilândia 777,74
Leste Itaquera 730,89
Sul Cidade Ademar 709,92
Sul Capela do Socorro 692,58
Leste São Mateus 620,71
Leste São Miguel 607,61
Sul M’Boi Mirim 574,47
Norte Perus 560,16
Leste Itaim Paulista 524,91
Leste Cidade Tiradentes 505,3
Leste Guaianases 493,58
Sul Parelheiros 457,11
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Figura 4 — Região de atuação da Fábrica de Jogador de Futebol

Fonte: portal.prefeitura.sp.gov.br

Ponto Forte: atenderemos quatro, das seis subprefeituras com famílias de
maior poder aquisitivo do município de São Paulo.

Ponto Fraco: investimento será alto se comparado a outras regiões.

Pesquisa e desenvolvimento

Como o foco adotado será em diferenciação nos serviços prestados, investire-
mos muito em pesquisa e desenvolvimento da equipe técnica da FJF quanto a
novos produtos e técnicas para desenvolvimento e manutenção dos atletas.

Ponto Forte: estar à frente de novas técnicas e inovações da área, abran-
gendo também novos produtos esportivos.

Ponto Fraco: investimento será alto para poder se manter atualizado.

Marketing, vendas e pós-vendas

Serão executadas as seguintes atividades:

g Realizar pesquisas de marketing;

g Definir preços e promoções;
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g Convênio com empresas e escolas;

g Manutenção de sítio na internet para divulgação da Fábrica de Jogador
de Futebol;

g Conseguir uma oportunidade de avaliação para os atletas do pacote
“Desenvolvimento” em clubes de futebol profissional;

g Distribuição de brindes e prêmios da Fábrica de Jogador de Futebol aos
clientes;

g Divulgação em mídia impressa especializada.

Ponto Forte: atender às necessidades, requisitos e expectativas dos clien-
tes quanto aos serviços oferecidos.

Ponto Fraco: desvio do escopo do projeto inicial, por disponibilizar aos
clientes serviços extras.

10.2 Área operacional

Esse item engloba a operação da FJF como um todo, subdividindo-a em

duas estratégias:

g Instalações e infra-estrutura;

g Recursos humanos.

 Instalações e infra-estrutura

O centro esportivo estará numa área medindo 87 x 165 metros, com seis cam-

pos de futebol society, vestiários, amplo estacionamento, churrasqueira, playground,

academia de ginástica, lanchonete, sala de estar e loja de material esportivo.

Ponto Forte: estrutura adequada para poder desenvolver o atleta e tam-

bém para a prática adequada do esporte.

Ponto Fraco: custos elevados de manutenção e ociosidade da área.

Recursos humanos

Profissionais altamente qualificados, com treinamento contínuo em busca

de novas técnicas de preparação, treinamento e orientação profissional

para o aumento de performance dos atletas.

Ponto Forte: diferenciação no mercado devido a presença de profissionais

altamente especializados.

Ponto Fraco: alto custo de salários e dificuldade para encontrar e manter
um profissional deste nível.
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10.3 Plano de ação

Cronograma de atividades

As  atividades do plano de ação terão os desdobramentos relacionados abaixo:

Estabelecer local do centro esportivo FJF

g Procura do local;

g Negociação de contrato.

Adequar as instalações e infra-estrutura

g Compra dos equipamentos necessários;

g Reforma para adequação da área;

g Busca de locatário para a lanchonete;

g Testes finais e inspeção.

 
Objetivo Performance e  

Metas
Recursos 

Necessários Cronograma Prioridade

Estabelecer local 
do centro 
esportivo FJF.

Encontrar área 
adequada em um 
período máximo 
de dois meses.

Compra ou 
aluguel de terreno 
para construção 
do centro 
esportivo.

Início imediato. Alta.

Executar plano 
de marketing.

Divulgar o centro 
desportivo nas 
empresas da 
região.

Investimento em 
propaganda/ 
divulgação.

Iniciar o plano de 
marketing ao 
início da execução 
das obras de 
adequação das 
instalações e infra-
estrutura.

Média.

Adequar as 
instalações e 
infra-estrutura.

Encerrar as obras 
da estrutura 
dentro do 
orçamento 
previsto.

Contratar 
empreiteira para 
construção/ 
adequação das 
instalações.

Início após a 
aquisição do local. Média.

Selecionar e 
contratar 
profissionais.

Contratar os 
profissionais em 
tempo hábil para 
treiná-los antes de 
iniciar as 
atividades.

Contratação de 
empresa de 
Recursos 
Humanos.

A seleção deve 
ser iniciada de 
imediato e a 
contratação dos 
profissionais deve 
ser iniciada ao 
final da execução 
da adequação das 
instalações e infra-
estrutura.

Alta.
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Selecionar e contratar profissionais

g Contratação de empresa de recursos humanos para contratação dos

profissionais;

g Seleção e entrevistas;

g Admissão;

g Treinamento inicial de todos os funcionários.

Executar plano de marketing

g Realizar pesquisas de marketing;

g Definir preços e promoções;

g Convênio com empresas e escolas;

g Manutenção de sítio na internet para divulgação da Fábrica de Jogador

de Futebol;

g Conseguir uma oportunidade de avaliação para os atletas do pacote

“Desenvolvimento” em clubes de futebol profissional;

g Distribuição de brindes e prêmios da Fábrica de Jogador de Futebol aos

clientes;

g Divulgação em mídia impressa especializada.
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11. PROJEÇÕES FINANCEIRAS

11.1 Itens básicos para o investidor

Quanto à localização

A empresa deverá ser instalada em local dotado de infra-estrutura básica
(energia elétrica, água, telefone, etc), de preferência em terreno plano e com
acesso facilitado à recepção de matéria-prima e ao mercado consumidor poten-
cial. Deverá também considerar as leis de zoneamento do município.

Quanto à legislação e legalização

O empresário deverá procurar a Prefeitura Municipal e a Secretaria do Meio
Ambiente para obter informações quanto à adequação da instalação física da
empresa, à legislação vigente e às exigências legais, obtendo licenciamento da
atividade. As instalações deverão estar fundamentadas na legislação referente à
segurança do trabalho.

A abertura formal da empresa é efetivada através da Junta Comercial, atra-
vés de um contador legalmente habilitado. No momento da abertura, são também
feitas as inscrições junto à Receita Federal — CNPJ, Secretaria da Fazenda — Inscri-
ção Estadual e Prefeitura Municipal.

11.2 Investimentos

Para o funcionamento da Fábrica de Jogador de Futebol, será necessária à
aquisição do terreno, construção das áreas, aquisição de equipamentos e materiais,
considerando os dados analisados:

 Terreno e Construção Área (m²) Valor (m²) Valor Total
Terreno * 14.195     R$ 249,00 R$ 3.534.555,00
Campo de Futebol + Área de Atuação 
Técnica + recuo (6 campos)

12.375     R$ 70,00 R$ 866.250,00

Lanchonete / Vestiário / Loja 200          R$ 160,00 R$ 32.000,00
Estacionamento 800          R$ 80,00 R$ 64.000,00
Academia de Ginástica 100          R$ 160,00 R$ 16.000,00
Playground 150          R$ 80,00 R$ 12.000,00
Churrasqueiras 400          R$ 80,00 R$ 32.000,00
Áre a Total R$ 4.556.805,00
* Cons iderado o v alo r méd io do m² dos  terrenos  no bairro do Morumbi, com metragem acima de
10.000m².
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Fontes: www.planetaimovel.com.br, www.estadao.com.br/topimobiliario, www.sportgrass.com.br

11.3 Despesas de funcionamento (estimativa anual)

Funcionários:

Fontes: www.folha.uol.com.br/folha/datafolha/precos/salarios

Despesas:

Transporte:

Visando o traslado de nossos alunos, contrataremos uma empresa espe-
cializada em transportes através de veículo tipo Van, que ofereça qualidade, segu-
rança e conforto, com tratamento diferenciado, profissionais altamente treinados,
com sensibilidade, competência e confiabilidade.

Preço médio de mercado de R$ 1.000,00 (mensais)

Devido à demanda de alunos contrataremos o serviço em duplicidade. Cus-
to estimado de R$ 2.000,00 / mês. Custo anual de R$ 24.000,00

Fonte: www.antp.org.br

 D escrição Valor
Instalações Elétricas e Hidráulicas R$ 17.000,00
Móveis e Utensílios R$ 15.000,00
Áre a Total R$ 32.000,00

 Funcionários Qtde Salário + Encargos Custo M e nsal
Recepcionistas 2 R$ 640,00 R$ 1.280,00
Auxiliares Administra tivos 2 R$ 1.100,00 R$ 2.200,00
Faxineiros 4 R$ 680,00 R$ 2.720,00
Seguranças 4 R$ 960,00 R$ 3.840,00
Manobristas 2 R$ 1.072,00 R$ 2.144,00
Professores 6 R$ 3.000,00 R$ 18.000,00
Monitores 6 R$ 1.800,00 R$ 10.800,00
Vendedores 2 R$ 1.100,00 R$ 2.200,00
Cozinhe iros 2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00
Atendentes 2 R$ 700,00 R$ 1.400,00
Total 32 R$ 12.052 ,00 R$ 46 .584,00

 D es pes as Cus to M ensal Custo Anual
Água / Luz / Telefone R$ 5.000,00 R$ 60.000,00
Outras Despesas (Alimentos / Itens de 
Limpeza e C onsumo)

R$ 10.000,00 R$ 120.000,00

Total R$ 15.000,00 R$ 180.000,00
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11.4 Impostos prediais (IPTU)

Descrição de construção:

Tipo 3 — Comercial horizontal: imóveis comerciais, de serviços ou mistos,
com até dois pavimentos, com ou sem subsolo.

O imposto calcula-se à razão de 1,5% sobre o valor venal do imóvel, para
imóveis construídos com utilização não residencial e para os terrenos.

Ao valor do imposto adiciona-se o desconto ou o acréscimo, calculados
sobre a porção do valor venal do imóvel compreendida em cada uma das faixas
desse valor da tabela a seguir, sendo o total das alterações consideradas pela
soma dos valores apurados (Lei 13.698 de 24/12/03).

Fonte: portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/financas/tributos/iptu

Tabela de Cálculo:

Para dar início às atividades da Fábrica de Jogador de Futebol teremos que
investir o montante de R$ 4.657.637,08.

11.5 Dimensionamento da capacidade produtiva

Regime de Operação: O regime considerado será de uma jornada diária
de funcionamento de 14 horas/dia de terça-feira a domingo, durante o ano todo.

 
Valor venal do Imóvel: consideramos custo para construção. R$ 4.588.805,00
Imposto anual de vido R$ 68.832,08

Impostos

 Turmas Padrão - Aulas  2 veze s por s emana (terça a sexta)
Período Horário Alunos Quadras Turmas Total

8:30 às 10:00 21            6              2              252          
10:00 às 11:30 21            6              2              252          
14:00 às 15:30 21            6              2              252          
15:30 às 17:00 21            6              2              252          
17:00 às 18:30 21            6              2              252          

TOTAL 105          6              10            1.260       
19:00 às 20:30 21            6              2              252          
20:30 às 22:00 21            6              2              252          

TOTAL 42            6              4              504          

Turmas Especiais  - 1 vez por semana (sábados e  domingos )
Período Horário Alunos Quadras Turmas Total

9:00 às 10:30 14            6              2              168          
10:30 às 12:00 14            6              2              168          
12:00 as 13:30 14            6              2              168          

TOTAL 42            6              6              504          

Manhã

Tarde

Noite

Manhã / Tarde
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Valores estimados para os serviços prestados:

Ganhos Anuais:

Valores estimados conforme número de alunos e valores pelos serviços pres-

tados, após o 3º ano de funcionamento, atingindo 90% da capacidade.

11.6 Fluxo de caixa

A demonstração do fluxo de caixa, embora não exigida pela Lei 6.404/76 é
de grande utilidade interna na entidade.

De forma condensada, a demonstração do fluxo de caixa (DFC) indica a
origem de todo o dinheiro que deu entrada no caixa, bem como a aplicação de
todo o dinheiro retirado do caixa em determinado período, e ainda o resultado do
fluxo financeiro.

Assim como a demonstração do resultado do exercício, a DFC é uma de-

monstração dinâmica e também está contida no balanço que, por sua vez, é uma
demonstração estática.

Com referência nas tabelas anteriores, elaboramos o fluxo de caixa (estimado)
para os períodos.

 De scrição Valor
Mensalidade Padrão: Futebol R$ 90,00
Mensalidade Padrão: Futebol + Academia R$ 110,00
Mensalidade Especial: Futebol R$ 50,00
Mensalidade Especial: Futebol + Academia R$ 65,00
Transporte (mês) R$ 30,00
Estacionamento (dia) R$ 5,00
Lanchonete (dia) R$ 20,00
Material Esportivo (média) R$ 10,00

 Des crição Valor Alunos Valor Estimado 
Mensalidade Padrão: Futebol R$ 90,00 454       R$ 40.824,00
Mensalidade Padrão: Futebol + Academia R$ 110,00 680       R$ 74.844,00
Mensalidade Especial: Futebol R$ 50,00 181       R$ 9.072,00
Mensalidade Especial: Futebol + Academia R$ 65,00 726       R$ 47.174,40
Transporte (mês) R$ 30,00 1.021    R$ 30.618,00
Estacionamento (mês) R$ 5,00 2.540    R$ 12.700,80
Lanchonete (média/mês) R$ 13,16 6.895    R$ 90.720,00
Material Esportivo (média/mês) R$ 10,00 1.610    R$ 16.102,80
Re ceita Me nsal - - R$ 322 .056,00
Re ce ita Anual - - R$ 3.864 .672,02
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Fluxo de Caixa:

11.7 DRE (demonstrativo de resultado)

Retrata os valores de competência de determinado ano, ou seja, o faturamen-

to real (não os recebimentos), os custos fixos do mês, impostos relativos ao faturamen-

to, comissões relativas e os resultados mensais obtidos: o lucro operacional e o lucro

líquido, este último considerando as despesas com investimento e financeiras.

Outro parâmetro importante é o ponto de equilíbrio, valor referente ao fatu-

ramento mínimo para cobrir os custos fixos e variáveis da empresa.

 Ano 01 Ano 02 Ano 03 An o 04 Ano 05
Al unos -  Desen volvime nto 882                1.071             1.134             1.134             1.134             
Al unos -  Manute nção 706                857                907                907                907                

Total Re ce itas 2.027.592,00 3.363.696,00 3.864.672,00 3.864.672,00 3.864.672,00 
Rece ita 1.088.791,20 1.795.550,40 2.062.972,80 2.062.972,80 2.062.972,80 
Fut ebol (Desenv.) 258.552,00    426.384,00    489.888,00    489.888,00    489.888,00    
Fut ebol + Academia (Desenv.) 474.012,00    781.704,00    898.128,00    898.128,00    898.128,00    
Fut ebol (Manut.) 57.456,00      94.752,00      108.864,00    108.864,00    108.864,00    
Fut ebol + Academia (Manut.) 298.771,20    492.710,40    566.092,80    566.092,80    566.092,80    
O utras Re ce itas 938.800,80    1.568.145,60 1.801.699,20 1.801.699,20 1.801.699,20 
Transport e 193.914,00    319.788,00    367.416,00    367.416,00    367.416,00    
Est acionamento 80.438,40      132.652,80    152.409,60    152.409,60    152.409,60    
Lanchonet e 562.464,00    947.520,00    1.088.640,00 1.088.640,00 1.088.640,00 
Material Esport ivo 101.984,40    168.184,80    193.233,60    193.233,60    193.233,60    

Funcionári os 32                  32                  32                  32                  32                  

Total De spesas 712.008,00    814.340,08    855.840,08    855.840,08    855.840,08    
Despe sas  Fi xas 559.008,00    559.008,00    559.008,00    559.008,00    559.008,00    
Salário + Encargos 559.008,00    559.008,00    559.008,00    559.008,00    559.008,00    
Despe sas  Vari áve is 153.000,00    255.332,08    296.832,08    296.832,08    296.832,08    
Água / Luz / T elefone 26.000,00      46.500,00      60.000,00      60.000,00      60.000,00      
IPT U -                68.832,08      68.832,08      68.832,08      68.832,08      
Transport e terceirizado 24.000,00      24.000,00      24.000,00      24.000,00      24.000,00      
Propaganda e Marketing 50.000,00      24.000,00      24.000,00      24.000,00      24.000,00      
Outras Despesas 53.000,00      92.000,00      120.000,00    120.000,00    120.000,00    
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11.8 Financiamento do projeto

Para viabilizar o projeto, iremos financiá-lo com capital próprio.

11.9 Estimativa de ganhos através do Payback

O payback ou prazo para recuperação do capital é um indicador voltado à

medida do tempo necessário para que um projeto recupere o capital investido. É

aplicável, sem restrições, a projetos convencionais de investimento que apresen-

tem um fluxo de caixa com as seguintes características:

Onde Fi é o fluxo de caixa no ano i definido por n, os fluxos de benefícios e

de custos dos projetos.

Em projetos onde ocorrem múltiplas mudanças de sinal no fluxo de caixa

líquido, a obtenção do PB deve ser realizada com cautela, assim como sua inter-

pretação, para que os resultados sejam consistentes.

 
ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Receita 1.088.791    1.795.550    2.062.973    2.062.973    2.062.973    
Outras Receitas 938.801       1.568.146    1.801.699    1.801.699    1.801.699    
Receita Bruta 2.027.592    3.363.696    3.864.672    3.864.672    3.864.672    

PIS / COFINS / ISS 202.759       336.370       386.467       386.467       386.467       
Deduções 202.759       336.370       386.467       386.467       386.467       

Receita Operacional Líquida 1.824.833    3.027.326    3.478.205    3.478.205    3.478.205    

Custo Serviços Prestados 559.008       559.008       559.008       559.008       559.008       

Lucro Bruto 1.265.825    2.468.318    2.919.197    2.919.197    2.919.197    

Despesas Operacionais 153.000       255.332       296.832       296.832       296.832       
Total  de Despesas 153.000       255.332       296.832       296.832       296.832       

Lucro antes do Imposto de Renda 1.112.825    2.212.986    2.622.365    2.622.365    2.622.365    

Provisão para Contribuição Social 100.154       199.169       236.013       236.013       236.013       
Provisão para IR 166.924       331.948       393.355       393.355       393.355       

Lucro Lí quido depois do CS  e IR 845.747       1.681.870    1.992.997    1.992.997    1.992.997    

Distribuição dos Lucros 25.372         50.456         59.790         59.790         59.790         

Resultado 820.374       1.631.414    1.933.207    1.933.207    1.933.207    

DRE - DEMONS TRATIVO DE RESULTADO

F0 < 0  e  Fi  > 0,          i = 1,..., n,
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Mesmo sendo um indicador com muitas limitações o payback pode ser útil

como indicador auxiliar no processo de análise. Para descarte de projetos o indica-

dor PB também pode ser utilizado. Um projeto seria descartado por esse indicador

quando não for possível recuperar o capital dentro da vida útil do projeto.

É necessário salientar que PB é um indicador de características intrinseca-
mente auxiliares, voltado à medida da dimensão/tempo de um projeto.

Demonstrativo anual — Payback:

Foi considerado o custo de capital de 19,75% a.a.

11.10 Cálculo do VPL

Considerando um período de cinco anos para retorno do valor investido, o
projeto é viável.

 R$ 820.374,44 R$ 1.631.413,52 R$ 1.933.207,28 R$ 1.933.207,28 R$ 1.933.207,28

0 1 2 3 4 5

VPL = R$ 16.033,81
(R$ 4.657.637,08)

 

Período Fluxo de Caixa Fluxo de  Caixa 
Líquido

Fluxo

ANO 0 (R$ 4.657.637,08) -
ANO 1 R$ 820.374,44 R$ 658.350,49 (R$ 3.999.286,58)
ANO 2 R$ 1.631.413,52 R$ 1.309.209,35 (R$ 2.690.077,24)
ANO 3 R$ 1.933.207,28 R$ 1.551.398,84 (R$ 1.138.678,40)
ANO 4 R$ 1.933.207,28 R$ 1.551.398,84 R$ 412.720,44
ANO 5 R$ 1.933.207,28 R$ 1.551.398,84 R$ 1.964.119,28

Payback De scontado
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12. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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13. MODELO DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS
A avaliação de desempenho é definida como sendo uma apreciação siste-

mática do desempenho de cada pessoa, em função das metas e resultados a
serem alcançados, das atividades que ela desempenha e do seu potencial de
desenvolvimento. A gestão de desempenho é um processo que serve para julgar
ou estimular o valor, a excelência e as qualidades de uma pessoa e, sobretudo,
sua contribuição para o negócio da organização.

13.1 Definição de competências

O perfil de competências é o conjunto de habilidades e atitudes decorren-
tes de características pessoais, que tem mostrado causar ou predizer resultados
excelentes para uma demanda em determinado ambiente organizacional. Para
analisarmos as competências precisamos conhecer os seguintes tópicos:

O mapa de competências de uma organização deve abranger todas as
áreas críticas de atuação, de modo que as competências sejam levantadas dentro
dos processos críticos. Quanto mais afinados com os objetivos do cliente e da

organização, maior será a vantagem competitiva.

13.2 Competências da Fábrica de Jogador de Futebol

Temos como objetivo deste projeto propiciar um elenco de competências
essenciais, que permitam selecionar as mais importantes para uma função específi-
ca, considerando também as competências técnicas exigidas para cada cargo.

Competências empresariais:

g Orientação à mudança;

g Foco no cliente;

g Poder de decisão;

g Orientação sistêmica;

g Pró-atividade;

g Inovação;

g Planejamento e organização;

Conhecimento Informações sobre um assunto de área específica.
Habilidade Demonstração comportamental de expertise .
Auto-conhecimento As atitudes das pessoas, seus valores ou auto-imagem.
Traços Disposição geral para se comportar de uma certa maneira.
Motivos Pensamentos recorrentes que conduzem ao comportamento.
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g Responsabilidade e comprometimento;

g Orientação para os resultados;

g Orientação estratégica.

Competências de liderança:

g Liderança;

g Desenvolvimento do colaborador;

g Poder de influência e persuasão;

g Capacidade intelectual;

g Análise e solução de problemas complexos.

Competências sociais (cooperação e comunicação):

g Comunicação interpessoal;

g Orientação transnacional;

g Trabalho em equipe.

Conhecimentos técnicos:

g Compartilhar expertise.

13.3 Dicionário das competências

Orientação à mudança

A adaptação a mudanças é a capacidade de ser flexível e de adaptar sua
forma de atuação a um ambiente diverso, assim como a diferentes funções e
situações. Inclui a capacidade de trabalhar de forma eficaz aprendendo com
experiências do passado e de situações críticas. Representa a capacidade de
compreender e aceitar diferentes e novas opções e de integrá-las à sua maneira
de trabalhar.

Foco no cliente

A orientação em relação aos clientes internos e externos é a capacidade
de detectar e satisfazer às suas necessidades, cooperando para conseguir um
benefício mútuo.

Poder de decisão

É a capacidade de avaliar adequadamente as situações, disposição e con-
fiança ao assumir responsabilidade, apoiando as decisões oportunas e adequadas,
inclusive se alguns aspectos ainda não estiverem claros.
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Orientação sistêmica

É a capacidade de relacionar os desenvolvimentos sociais, comerciais, de

negócios e políticos, com a própria função e organização, sabendo utilizar esse

conhecimento.

Pró-atividade/iniciativa

É a capacidade de identificar e reconhecer problemas e oportunidades,

antecipando-se aos mesmos e tomando atitudes oportunas.

Inovação

É a capacidade de iniciar novos desenvolvimentos e reagir a problemas e

oportunidades de forma criativa e inovadora.

Planejamento e organização

É a capacidade de planejar, priorizar e organizar o trabalho, assegurando

uma adequada utilização dos recursos.

Responsabilidade e comprometimento

É a disposição de assumir a responsabilidade pelos problemas e obter resul-

tados finais, apesar das dificuldades. Inclui a confiança e a resistência necessárias

para enfrentar situações difíceis diante de conflitos, stress e mudanças.

Orientação para resultados

É a capacidade de comprometer-se e mostrar determinação para melhorar

sempre os resultados, levando em conta os custos, os benefícios e o êxito econô-

mico sustentado.

Orientação estratégica

É a capacidade de reconhecer e considerar os efeitos e o êxito das decisões

tomadas na empresa, em longo prazo, e de agir em conformidade.

Liderança

É a capacidade de motivar e desenvolver uma equipe eficaz para obtenção

dos objetivos comuns. Inclui delegar tarefas e responsabilidades e dar autonomia

a outros colaboradores, com diretrizes concretas e bem definidas.

Desenvolvimento do colaborador

É a capacidade de avaliar os pontos fortes e fracos dos colaboradores,

oferecendo o seu feedback, formação e desenvolvimento para que eles satisfa-

çam as necessidades atuais e futuras tanto do negócio, como as próprias.
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Poder de influência e persuasão

É a capacidade de persuadir ou convencer os outros para conseguir que

compartilhem suas próprias idéias ou forma de pensar. Inclui a capacidade de

iniciar uma relação com as pessoas que ajudarão a alcançar os objetivos ligados

ao trabalho.

Análise e solução de problemas complexos

É a capacidade de analisar fatos e problemas, identificando e relacionando

modelos e ligações entre as idéias e situações, assim como de encontrar soluções

ótimas e adequadas.

Comunicação interpessoal

É a capacidade de expressar claramente e com eficácia suas próprias opiniões

ou pontos de vista.

Orientação transnacional

É a capacidade de perceber semelhanças e diferenças culturais como seus

próprios valores culturais. Inclui a capacidade de reconhecer os benefícios da di-

versidade, adaptando-se a pessoas diferentes sem se esquecer dos próprios pa-

drões e utilizá-los para trazer benefícios a toda empresa.

Trabalho em equipe

É a capacidade de trabalhar em colaboração com os demais para alcançar

objetivos comuns.

Compartilhar expertise.

É a capacidade de estar motivado para utilizar, ampliar e compartilhar os

seus conhecimentos e habilidades técnicas e funcionais, dando um valor agregado

ao negócio.

14. FILOSOFIA CORPORATIVA

A Fábrica de Jogador de Futebol (FJF) oferecerá os melhores serviços atra-

vés de uma equipe técnica altamente qualificada, cujo objetivo é desenvolver e

aperfeiçoar pessoas na prática esportiva, proporcionando integração social, saú-

de, beleza e bem-estar.

A visão, missão e os valores da FJF serão amplamente difundidos para

todos os funcionários, clientes e fornecedores da empresa.
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14.1 Valores e crenças

Responsabilidade social

Desenvolver pessoas através do esporte, sem utilização de produtos que

possam agredir o atleta ou sua saúde.

Respeito aos clientes

Manter estreita parceria com nossos clientes, garantindo suporte em todas

as atividades desenvolvidas em nossa empresa.

Comprometimento com nossos colaboradores

Investir permanentemente em nossa equipe, visando seu desenvolvimento

pessoal, promovendo ambiente participativo, estimulando o sucesso pessoal e do

negócio.

Criação de valores

Garantir a lucratividade do negócio.

Transparência

A ética e o respeito norteiam todas as nossas ações nas relações com a

sociedade, com nossos clientes, colaboradores, fornecedores e investidores.
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Apostilas do curso de MBA em Gestão Empresarial:

Contabilidade para Executivos — Zuinglio José Barroso Braga

Finanças Corporativas — Ricardo Bordeaux Rêgo

Gestão de Custos — Fabiano Simões Coelho

Matemática Financeira — Carlos Alberto di Agustini

Política Macroeconômica — Virene Roxo Matesco

Projeto Integrado de Negócios — André Luiz de Freitas

Sítios utilizados como referência

 Prefeitura Municipal de São Paulo portal.prefeitura.sp.gov.br
Federação Paulista de Futebol Society www.fpfs.com.br
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa www.abep.org
Pedagogia do Futsal www.pedagogiadofutsal.com.br
AOL Esportes www.esportes.aol.com.br
Pequenas Empresas Grandes Negócios www.peqn.globo.com
Planeta Imóvel www.planetaimovel.com.br
O Estado de São Paulo www.estadao.com.br
Sport Grass www.sportgrass.com.br
Folha de São Paulo www.folha.uol.com.br
Associação Nacional dos Transportes Públicos www.antp.org.br
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística www.ibge.gov.br
Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Sócios-Econômicos

www.dieese.org.br

Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social

www.bndes.gov.br
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16. ANEXOS

Anexo I - Questionário da Pesquisa de Campo do Pacote Desenvolvimento

1. Você tem filhos (menino ou menina) entre 06 e 14 anos?

(  ) Sim

(  ) Não

Se você respondeu “Não” à pergunta anterior, por favor, vá para a Questão 9

2. Você matricularia seus filhos em uma escola de futebol?

(  ) Sim

(  ) Não. Por que?

(  ) Somente o (s) menino (s)

(  ) Somente a (s) menina (s)

Se você respondeu “Não” à pergunta anterior, por favor, vá para a
Questão 9

3. Qual seria a freqüência ideal de jogos?

(  ) Uma vez por semana (  ) Duas vezes por semana

(  ) Três vezes por semana (  ) Diária

4. Qual seria o melhor horário para os jogos?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Qual seria a modalidade de futebol?

(  ) Campo (  ) Salão (  ) Society

6. Favor descrever a seguir, qual o grau de importância dos serviços da
Escola de Futebol relacionados a seguir.
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7. Qual é o preço mensal que você considera justo, para duas atividades
semanais com duração de noventa minutos cada em uma Escola de Futebol com
as características descritas acima?

(  ) de R$ 70,00 a R$ 90,00

(  ) de R$ 90,01 a R$ 110,00

(  ) de R$ 110,01 a R$ 130,00

(  ) Outro. Quanto?

8. Quanto você estima que gastaria com o seu filho, em média, na lancho-
nete do Centro Esportivo, a cada dia de atividade?

(  ) de R$ 10,00 a R$ 20,00

(  ) de R$ 20,01 a R$ 30,00

(  ) de R$ 30,01 a R$ 40,00

(  ) Outro. Quanto?

9. Nome:_____________________________________________

10. Bairro: Cidade: Estado:

1 – Desnecessário 5 – Essencial 

 1 2 3 4 5 
Jogador de futebol profissional associado à direção da Escola      
Transporte de “ida e volta” para as crianças      
Participação em campeonatos externos por faixa etária      
Participação em campeonatos internos por faixa etária      
Utilização de uniforme da escola para todas atividades      
Serviço de lavanderia      
Academia de ginástica      
Sala de estar com TV a cabo      
Internet      
Churrasqueira      
Estacionamento com manobrista      
Lanchonete      
Loja de material esportivo      
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11. Sexo: (  ) Feminino  (  ) Masculino

12. Estado Civil:

(  ) Solteiro

(  ) Casado

(  ) Separado

(  ) Viúvo

(  ) Outro

13. Idade : (  ) anos

14. Classe Econômica

15. Grau de instrução do chefe da família:

(  ) 1º Grau incompleto

(  ) 2º Grau incompleto / 1º Grau completo

(  ) Superior Incompleto / 2º Grau completo

(  ) Superior completo

(  ) Pós Graduação ou Superior

Item Quantidade 
Televisão em cores    
Rádio    
Banheiro    
Automóvel    
Empregada mensalista     
Aspirador de pó     
Máquina de lavar    
Videocassete e/ ou DVD     
Geladeira    
Freezer    
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Anexo II — Questionário da Pesquisa de Campo do Pacote Manutenção

1. Você pratica esportes regularmente?

(  ) Sim. Quantas vezes por semana? (  )

(  ) Não

2. Você se matricularia em um centro esportivo (CE) para jogar futebol
regularmente, apenas com pessoas da sua faixa etária?

(  ) Sim

(  ) Não. Por quê?_______________________________________

Se você respondeu “Não” à pergunta anterior, por favor, vá para a Questão  9.

3. Qual seria a freqüência ideal de jogos?

(  ) Uma vez por semana (  ) Duas vezes por semana
         (  ) Três vezes por semana (  ) Diária

4. Qual seria o melhor horário para os jogos?

__________________________________________________________

5. Qual seria a modalidade de futebol?

(  ) Campo (  ) Salão (  ) Society

6. Favor descrever a seguir, qual o grau de importância dos serviços do CE
(Centro Esportivo) relacionados abaixo.

1 – Desnecessário 5 – Essencial 
 1 2 3 4 5 
Jogador de futebol profissional associado à direção do CE      
Participação em campeonatos externos na sua faixa etária      
Participação em torneios internos no CE na sua faixa etária      
Fornecimento de material do CE para todas as atividades      
Serviço de lavanderia      
Academia de ginástica      
Massagista      
Sauna      
Podólogo      
Sala de estar com TV a cabo      
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7. Qual é o preço mensal que você considera justo, para duas atividades
semanais com duração de noventa minutos cada em um centro esportivo com as
características descritas acima?

(  ) de R$ 70,00 a R$ 90,00

(  ) de R$ 90,01 a R$ 110,00

(  ) de R$ 110,01 a R$ 130,00

(  ) Outro. Quanto?

8. Quanto você estima que gastaria, em média, na lanchonete do Centro
Esportivo, a cada dia de atividade?

(  ) de R$ 10,00 a R$ 20,00

(  ) de R$ 20,01 a R$ 30,00

(  ) de R$ 30,01 a R$ 40,00

(  ) Outro. Quanto?

9. Nome:__________________________________________________

10. Bairro:       Cidade:   Estado:

Internet      
Churrasqueira      
Organização de churrasco pelo Centro Esportivo      
Estacionamento com manobrista      
Lanchonete      
Loja de material esportivo      
Preparação física para prática esportiva      
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11. Sexo (  ) Feminino  (  ) Masculino

12. Estado Civil:

(  ) Solteiro

(  ) Casado

(  ) Separado

(  ) Viúvo

(  ) Outro

13. Idade : (  ) anos

14. Classe Econômica

15. Grau de instrução do chefe de família:

(  ) 1º Grau incompleto

(  ) 2º Grau incompleto / 1º Grau completo

(  ) Superior incompleto / 2º Grau completo

(  ) Superiror completo

(  ) Pós Graduação ou Superior

Item Quantidade 
Televisão em cores    
Rádio    
Banheiro    
Automóvel    
Empregada mensalista     
Aspirador de pó     
Máquina de lavar    
Videocassete e/ou DVD     
Geladeira    
Freezer    
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Este PIDEPE, Plano Integrado de Desenvolvimento de Pessoas, apresenta a

proposta para elaborar uma metodologia de implementação de ROIT — Return on
Investiment Training — Retorno Sobre Investimento em Treinamento.

O cálculo do retorno sobre o investimento consiste em um subproduto das
informações contábeis gerenciais, não requerendo ajustes adicionais, o que facilita
o entendimento e a rapidez para o seu cálculo.

A importância desse trabalho é sustentada por grande parte das opiniões de
executivos e formadores de opinião, a respeito da necessidade de obter um método
eficiente para o cálculo do ROIT. É motivador ressaltar que o número de casos de
sucesso desse cálculo, em diferentes formas de implementação, está crescendo.

O trabalho proposto e demonstrado é o resultado de uma pesquisa focada
em uma lacuna do mercado, cuja carência de profundidade é imensa. Portanto, a
metodologia aqui referida tem como objetivo estar no rol de opções e soluções
práticas e aplicáveis, onde será possível chegar ao cálculo do ROIT, permitindo,
aos tomadores de decisão, uma gestão estratégica dos investimentos em capital
humano nas organizações.
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO FOCO
A empresa TOP está caracterizada de acordo com as seguintes informações:

Negócio

Serviços financeiros para público de baixa renda:

g Cartão de compras;

gCartão de crédito;

gCartão para empréstimo pessoal;

gCartão de capitalização;

gSeguros.

Visão

Ser a melhor empresa de serviços financeiros para o segmento de baixa
renda, oferecendo soluções inovadoras, flexíveis e eficientes, com a melhor rela-
ção custo-benefício, inspirando respeito e confiança aos funcionários e gerando
valor ao acionista.

Missão

Existimos para oferecer, de forma alegre e inovadora, soluções financeiras
adequadas às necessidades de nossos clientes, baseados em princípios éticos e
comunicação transparente.

Estratégias

gExpandir os canais de distribuição;

gAumentar a base de clientes ativos/ de cartões de compras e crédito;

gAperfeiçoar continuamente os parâmetros de aprovação de crédito;

g Incrementar a variedade de produtos com uma relação custo-benefício
para atrair novos clientes;
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gExpandir a diversificação de produtos por cliente;

gAumentar o número de clientes pré-aprovados com projeto de crédito;

gDesenvolver novos canais de vendas;

gDesenvolver novos modelos de parceria para expandir os pontos de venda
e de consumo;

g Implementar uma cultura de gestão de custos por meio de uma estrutura
inteligente de processos para produtividade.

Abrangência de atuação

No Brasil: mais de duzentos e vinte pontos de venda e cerca de um milhão
de estabelecimentos credenciados.

No Exterior: presença na Europa e América Latina.

Principais clientes

gConsumidores: público de baixa renda (classes C, D, E).

gEmpresas: redes ou pontos de varejo (serviços, alimentos, etc.).

Principais concorrentes

Financeiras e empresas de crédito ao consumidor de baixa renda.

Principais instâncias reguladoras

FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos (http://www.febraban.org.br) e

Banco Central (http://bcb.gov.br).

Estrutura organizacional

Histórico

A empresa TOP atende ao mercado consumidor há mais de vinte anos,
consolidando-se como uma instituição financeira independente. Hoje está presen-
te em todo o território nacional, na Europa e América Latina.

Proporciona a seus clientes as melhores soluções financeiras de uma forma
íntegra, aberta e altamente profissional — valores que são base de um trabalho
repleto de sucesso e consistência.
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Em sua missão está sustentada a vontade de proporcionar a todos aqueles
que os procuram o acesso a uma enorme gama de produtos e serviços, com taxas
adequadas, sempre com garantia, entusiasmo e alegria. Assim, sua história faz-se
por meio da história de cada um de seus clientes.

Principais traços culturais

Os traços culturais da empresa Top estão descritos em seus valores:

gEmpreendedorismo e profissionalismo;

g Integridade;

gDesenvolvimento e crescimento profissional;

gDedicação;

gContinuidade.

Imagem institucional

A empresa prima por sua reputação, que está acima das considerações sobre
lucro. Sua imagem é reflexo de um ambiente alegre, inovador, dinâmico e jovem.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 Introdução

Há alguns anos muito pouco era lido e ouvido sobre a importância do
treinamento nas organizações. No início da década de 90 ouvia-se falar muito
pouco em gestão do conhecimento, cultura organizacional, marketing de rela-
cionamento e afins. Afinal de contas, as empresas estavam terminando aquela
penosa fase de achatamento da pirâmide e reengenharia; estavam voltadas
para seus programas de qualidade total, abalando suas estruturas. Na segunda
metade da década citada começaram a surgir com mais freqüência alguns
referenciais sobre os temas gestão de conhecimento, capital intelectual e inte-
ligência competitiva.

Em 1998, obteve-se um recorde de bibliografias sobre os temas “Conheci-
mento”, “Treinamento” e “Gestão”. A questão sobre o tratamento dos ativos
intangíveis começou a ser melhor discutida desde essa época. Em um ambiente
altamente competitivo, sob a égide da globalização, a temática de treinamento e
desenvolvimento adquire cada vez mais relevância.

Nessa adequação aos novos tempos, muitas vezes traumática, e sob um
panorama em que apenas os mais preparados estão sobrevivendo, as organiza-
ções devem adaptar seus quadros às novas necessidades e re-qualificar periodica-
mente os trabalhadores que permaneceram. O treinamento torna-se, mais do que
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nunca, um forte aliado para manter os funcionários em sintonia com as novas
técnicas, tecnologias e conceitos que não param de se modificar no mundo da
velocidade e da informação.

Quando o desenvolvimento humano é tratado como um negócio, oferecer
treinamento para desenvolver as habilidades dos colaboradores não é o bastante.
O treinamento oferecido deve contribuir — visível e substancialmente — para
atingir as metas estratégicas dos negócios do cliente. Tanto os profissionais quanto
as empresas de treinamento se definem em termos do conteúdo que têm para
oferecer — habilidade em supervisionar, treinamento de vendas, treinamento téc-
nico e assim por diante. Descobrimos, entretanto, que mudar o enfoque, deixando
o conteúdo referente ao treinamento de lado e passando a enfocar os assuntos do
negócio em si, pode abrir oportunidades diferentes para mostrar o verdadeiro
valor do treinamento.

As empresas brasileiras precisam incorporar a área de treinamento e de-
senvolvimento como fator estratégico dentro do planejamento futuro. Ao contrá-
rio dos tempos de “treinamento de um curso só”, a nova proposta requer ações
que resultem numa organização mais ágil, flexível e em constante revisão de
processos de trabalho, à luz dos desejos e expectativas dos clientes. Dessa forma,
certamente, há a necessidade de reciclagem permanente de pessoal, tanto em
quesitos técnicos quanto em comportamentais.

Hoje, as ações de treinamento e desenvolvimento estão inseridas num projeto
maior de renovação permanente da empresa. Não se trata mais de um conjunto de
cursos, seminários e outras atividades desenvolvidas paralelamente ao negócio.

Nenhuma organização consegue manter um bom nível de produtividade
sem uma equipe de profissionais bem preparados. Treinamento e desenvolvimen-
to devem ser pensados como um recurso estratégico que pode impulsionar a orga-
nização. Em uma pesquisa feita pela Fundação Getulio Vargas, com as quinhentas
maiores empresas brasileiras em 2002, houve a identificação de que 81% dos
executivos entrevistados acreditavam na importância da utilização do treinamento
efetivo e freqüente dentro das corporações. Mais dados apontam que 15% das
empresas dos entrevistados possuem sistemas de treinamento implantados e ou-
tros 34% em processo de criação de seus sistemas.

Essas buscas estão relacionadas ao novo contexto tecnológico e econômi-
co. A informação e a competição caminham juntas, levando, por exemplo, clien-
tes a estarem muito mais expostos a novas propostas e idéias, fortalecendo novas
regras de oferta e demanda. Nesse cenário, firma-se a visão de gestão de RH
como negócio, que sintetiza os outros dois consensos mencionados.

O maior obstáculo a ser suplantado junto às culturas corporativas é a mu-
dança do foco de atuação da área de RH. Temos percebido que essa é uma área
que pode oferecer uma boa fonte de resultados e lucratividade nas corporações.
Quem duvidaria que a motivação e o comprometimento fossem os principais fato-
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res de resultado e de lucratividade da era dos serviços? Esses fatores podem e
devem ser trabalhados por todos os integrantes da empresa.

Departamentos de RH centralizadores, que tomam para si todas as ações,
acabam perdendo o foco da estratégia. Podemos citar como referência no assunto
o livro “HR Scorecard: Linking People, Strategy and Performance”, publicado pela
Harvard Business School Press, que é o fruto do trabalho de dez anos da pesquisa de
especialistas, consultores e professores junto às grandes empresas. Os pesquisadores
usaram a técnica de Balanced Scorecard especificamente para RH e puderam com-
provar o seu impacto nos lucros da empresa por meio de sistemas de controle que
avaliaram a performance da gestão de pessoas em relação à empresa, entre outros.

Traduzida e publicada pela Editora Campus como “Gestão Estratégica de
Pessoas com Scorecard”, a obra tornou-se uma fonte de consulta que documenta
essa fase de transição nos papéis dos gestores de RH, em especial os envolvidos
com treinamento e desenvolvimento dentro de corporações, onde o chamado
“capital intelectual” é um diferencial estratégico e competitivo.

O RH deve ser integrado ao negócio e ter a capacidade de estar voltado ao
resultado da empresa. Um dos pontos mais importantes dentro dessa nova visão é a
capacidade de medir numericamente o impacto de suas ações, ter a consciência da sua
participação no resultado da empresa, divulgar e medir constantemente esses índices.
Sabemos que muitos indicadores são trabalhosos para serem levantados e medidos.
Muitas vezes, os resultados proporcionados não demonstram um bom retorno do inves-
timento feito. O desafio, então, é simplificar e ajustar os indicadores às reais necessida-
des de cada cliente. Essa personalização torna o projeto mais complexo.

Figura 1: ROI (Return ou Investiment)

Fonte: Resource Management Systems, INC.20

A fórmula é: o mínimo de gastos possível, nas áreas que rendam maior lucro.
Laudos dessa natureza são totalmente viáveis, desde que se tenha em mãos os
dados corretos e que essas informações sejam aproveitadas de forma inteligente.

Felizmente, já existem softwares que possibilitam o acompanhamento de
todo processo de aprendizado. Por meio de gráficos e relatórios de resultados são
gerados dados gerenciais sobre treinamentos e indicadores que propiciam ao RH
criar análises sobre o retorno de investimento, redefinir processos e, principalmen-
te, mostrar numericamente o impacto das ações de treinamento e desenvolvi-
mento para os negócios das empresas.
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Atualmente, os gestores afirmam que o treinamento é um poderoso instrumento
de alavancagem de negócios e resultados; um diferencial competitivo e uma necessida-
de constante para aperfeiçoamento e reciclagem dos seus colaboradores. Dessa forma,
as ações de treinamento serão tratadas com mais seriedade e como um investimento
estratégico e prioritário, principalmente se houver um processo de mudança organizacional
ou desejo de expandir o seu negócio.

Hoyler, no “Manual de Relações Industriais” (1970), já dizia: treinamento é um
investimento empresarial destinado a capacitar uma equipe de trabalho a reduzir ou
eliminar a diferença entre o atual desempenho e os objetivos e realizações propostos.
Em outras palavras e num sentido mais amplo, o treinamento é um esforço dirigido com
a finalidade de fazer com que a equipe atinja os objetivos da empresa, da maneira mais
econômica possível.

Desde muito tempo já acompanhamos, discussões no meio empresarial sobre a
eficácia e o valor de se investir em treinamento e desenvolvimento de pessoal na área
“comportamental” ou não técnica. São diversas as opiniões, mas, no final, apesar de
concordarem com a decisão de investir, as dúvidas acabam confluindo em questões de
como mensurar e avaliar financeiramente os resultados de tais investimentos, e como
garantir sua utilização prática — o que ocorre com menos freqüência quando nos refe-
rimos aos investimentos em treinamento técnico.

Longe de querer responder a essa questão tão freqüente e ao mesmo tempo tão
complexa, principalmente no âmbito de atuação de recursos humanos, esse trabalho
tem como principal objetivo elucidar o leitor sobre as razões pelas quais o investimento
em treinamento e desenvolvimento de pessoal pode falhar, bem como levantar uma
discussão mais profunda e qualitativa sobre estas razões, tendo sempre como foco de
análise os investimentos na área não técnica. Esse trabalho procura, também, apresen-
tar uma forma alternativa de abordagem das questões relevantes ao desenvolvimento
organizacional, que não somente o treinamento e desenvolvimento das pessoas como
conhecemos hoje, sugerindo uma outra via para execução de mudanças nas empresas.

Dentre as inúmeras explicações já difundidas no meio empresarial sobre os pos-
síveis motivos para as falhas dos investimentos em treinamento e desenvolvimento de
pessoal, encontram-se as definições abaixo, destacadas em um artigo da Faculdade de
Tecnologia Empresarial (FTE):

g Falta de comprometimento da alta direção para com o investimento: e a
cúpula da empresa, apesar de investir, não acredita muito na eficiência e nos
resultados do investimento e, portanto, dá pouca credibilidade ao processo,
emperrando assim a mudança;

g Falta de foco do investimento nas reais necessidades e problemas: muitas
vezes, o diagnóstico e identificação do problema real tornam-se tarefas caras e
complexas. Isso faz com que muitos empresários, diante de um problema não
esclarecido, optem por soluções “padrão”, encontradas no mercado ou dentro
da própria empresa, que nem sempre podem se adequar ao seu caso específico;
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g Falta de vínculo do investimento com o planejamento e estratégia da em-
presa: muito freqüente, esse problema é um exemplo de desarticulação es-
tratégica tão evidente quanto um contrato de longo prazo com um fornece-
dor de pregos quando, por força de mercado, estamos passando a construir
artigos de metal em vez de madeira;

g Dificuldades de mensuração do custo/benefício dos investimentos: não
podemos esquecer que a mentalidade de grande parte das empresas para se
“medir” retorno sobre investimento e relações de custo/benefício  ainda é
hoje, de uma forma forma geral, muito “financista” e pertence ao tempo da
filosofia “industrial”, por motivos diversos que esse artigo não tem a preten-
são de abordar. Mas, nos parece claro que a solução para o problema de
mensuração dos investimentos na área de recursos humanos, meio ambiente
e ação social está muito mais próxima de uma mudança de mentalidade dos
líderes que os apreciam e os deliberam, do que da invenção de uma nova
metodologia de medição mais “precisa”.

Esses argumentos, que são verdadeiramente válidos e fazem muito sentido
na prática das organizações, não são suficientes para explicar as aparentes incon-
gruências do treinamento e desenvolvimento de pessoal. Nesse mesmo artigo é
apresentada uma explicação complementar e que, de certa forma, pode ser vista
como uma geratriz desses argumentos:

O desempenho geral de uma organização depende, basicamente, da
interação entre duas variáveis sistêmicas: a variável individual e a variável
institucional.

A variável individual, como o próprio nome descreve, está no âmbito do
indivíduo que atua na organização. Ela diz respeito, principalmente, às atitudes e
aos comportamentos dele em seu meio de trabalho, e o quanto isso pode influenciar
ou sofrer influência coletiva. É o ponto focal absoluto dos treinamentos comporta-
mentais que, por sua vez, pretendem aperfeiçoá-la.

Essa variável contém toda a experiência passada do indivíduo, responsável
pelas expectativas, desejos e valores que ele traz para dentro da organização e, não
obstante, sua experiência contemporânea nessa organização. Portanto, um fator
importante, mas não o único capaz de influenciar ou alterar a estrutura da variável
individual, é o convívio do indivíduo na organização em questão. Tudo o que o
indivíduo escuta, vê e sente dentro da empresa conta para esse convívio e, conse-
qüentemente, molda a variável individual.

Já a variável institucional é inerente ao sistema político-social da organiza-
ção, ou seja, a forma com que ela arranja e organiza o trabalho das pessoas, a
forma como ela remunera e compensa este trabalho, sua estrutura de poder, de
comunicação, seus valores e cultura como organização. Tudo isso influencia muito a
variável individual, uma vez que determina formas e padrões de comportamento,
atitudes e valores individuais que são “aprovados” pela organização, ou não.
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Há, portanto, uma profunda interdependência, quase “orgânica”, den-
tre essas duas variáveis. Uma está sempre pressionando a outra para a obten-
ção de um nível mais satisfatório para si própria; o que gera uma espécie de
fricção social, uma “resultante” que, por sua vez, é a responsável pelo desem-
penho geral do sistema.

Independentemente do que queremos como resultado do nosso inves-
timento em treinamento e desenvolvimento de pessoal (produtividade, moti-
vação, satisfação no trabalho, obediência, etc.), é necessário que, em pri-
meiro lugar, consideremos essa interdependência. O problema ocorre quan-
do se investe única e exclusivamente em ações de treinamento e desenvolvi-
mento de pessoal sem preocupação com a variável institucional. As justifica-
tivas usuais para o fracasso deste tipo de investimento (apresentadas acima)
é uma constatação de que este comportamento, infelizmente, é uma prática
no meio empresarial.

Inicialmente, todo investimento em treinamento e desenvolvimento de
pessoal é capaz de alterar ou sugerir mudanças à estrutura da variável indivi-
dual, quando bem administrado. Mas, devido à maneira com que a variável
institucional está estruturada, tais mudanças não serão efetivadas da forma
como desejamos que ocorra. Em outras palavras, os esforços de mudança na
estrutura da variável individual, por meio de programas de treinamento e de-
senvolvimento, podem ser “combatidos” pelas condições da variável
institucional, caso os propósitos de ambas não sejam sinérgicos, ou melhor,
caso a interação entre elas não seja saudável.

Em termos práticos, seria um total desperdício investir isoladamente em
um programa de educação para o trabalho em equipe se a empresa em ques-
tão possui um sistema de remuneração variável que joga os indivíduos uns
contra os outros. Da mesma forma, seria inútil conduzir um programa de de-
senvolvimento de criatividade aplicada isoladamente em uma empresa alta-
mente centralizada e burocrática. Porém, verificar o quando este resultado é
insatisfatório pode ser bastante simples. As pessoas que passam por progra-
mas de treinamento e desenvolvimento, em circunstâncias como as descritas
acima, normalmente experimentam o seguinte:

g Fase da empolgação: todos estão excitados com as novas informações que
receberam em suas seções de treinamento, bem como motivados a aplicar
tudo o que aprenderam no dia-a-dia do trabalho. Se bem conduzido, as
pessoas terão a nítida impressão de que o treinamento foi “fantástico”;

g Fase de choque: quando retornam à realidade do trabalho, percebem
que tudo o que pretendiam aplicar não passa de pura utopia. Muitos
passam a criticar essa realidade com base em conceitos e idéias absor-
vidos no programa. Há frustração geral;
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g Fase de retorno às origens: após a frustração geral, as pessoas acabam
por esquecer que o conhecimento adquirido pode ser empregado no tra-
balho e, quase que automaticamente, retornam à antiga mentalidade.
Muitos podem, também, desenvolver uma visão generalizada sobre os
programas de treinamento e desenvolvimento, taxando-os de fúteis ou
hipócritas e gerar uma atitude altamente negativa de descrédito em rela-
ção a eles, capaz de destruir as iniciativas futuras.

Portanto, o investimento isolado em programas de treinamento e desen-
volvimento de pessoal pode representar um desperdício muito maior de recursos
do que poderia parecer inicialmente, quando exploramos as razões triviais do
seu fracasso.

Como evitá-lo então? A resposta não exclui os cuidados usuais como:
garantir que haja apoio suficiente da alta administração, assegurar que o inves-
timento esteja de acordo com a real necessidade e direção estratégica da em-
presa e que eles sejam “ortodoxamente” mensuráveis e aferíveis. Mas, acima
de tudo, deve nos preocupar em trabalhar sobre a variável institucional, com a
mesma naturalidade que trabalhamos sobre a individual.

Se percebermos que determinados programas de treinamento e desen-
volvimento não estão produzindo a mudança esperada em nossa empresa, de-
vemos investigar a interação entre as duas variáveis para verificar qual é raiz de
tal ineficiência. Muitas vezes, os problemas podem ser solucionados ou reduzi-
dos a partir de mudanças na variável institucional, não precisando passar, neces-
sariamente, por ações de treinamento e desenvolvimento.

De acordo com o artigo publicado sobre a formação como lógica de in-
vestimento, a mudança pode ser provocada de duas formas nas empresas: por
meio de alterações na variável individual ou institucional. Mas, sempre que não
houver coerência entre elas, a mudança simplesmente não será efetivada. Nos
casos de planos ousados de mudança organizacional faz-se necessária, sem
dúvida, uma atuação conjunta e estruturada em ambas.

O processo de melhoria contínua da área de treinamento e desenvolvi-
mento das empresas vem aumentando cada vez mais, e medidores usuais de
negócios passaram, então, a ser cada vez mais demandados das áreas de recur-
sos humanos.

O conceito de um treinamento de qualidade foi se alterando com o tempo.
O que antes era apenas uma avaliação de reação ou satisfação com o treinamen-
to, passou a ser uma avaliação focada em resultados, ou seja, se o treinamento
gerou resultados concretos. Nesse campo, o grande autor e “fundador” de práti-
cas de mensuração e avaliação de treinamento continua sendo Donald Kirkpatrick
que, em seu livro “Avaliando programas de treinamento”, estabelece quatro ní-
veis básicos de avaliação da efetividade das iniciativas de treinamento.
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Seguindo uma evolução natural dos modelos de avaliação de treinamen-
to de Kirkpatrick, Jack Phillips incluiu um quinto nível que seria atribuído à me-
dição do ROI.

3.2 Níveis de avaliação de treinamento

Modelo de avaliação de treinamento de Kirkpatrick (1975), modificado por Jack Phillips

Normalmente, o que as empresas praticam são os níveis 1 e 2. Quanto

maior o nível, maior a dificuldade e freqüência de prática entre as empresas.

Entretanto, a pressão competitiva está levando as empresas, cada vez mais, a

buscarem soluções focadas no negócio.

Abaixo, apresentamos os objetivos de cada um dos níveis de avaliação de

treinamento.

Nível 1: Satisfação/reação

Mede a satisfação do treinando com o evento, no que se refere ao conteú-

do, programa, material didático, local, carga horária, instrutor etc.

Nível 2: Aprendizagem

Mede grau de aprendizagem e conhecimento sobre o tema.

Para mensurar a aprendizagem relacionada ao treinamento, devem ser rea-

lizadas duas avaliações: uma anterior e outra posterior ao evento. Assim, é possí-

vel verificar o nível de retenção do conteúdo abordado durante o treinamento.

Programas de treinamento mal construídos ou mal aplicados impactam de

forma considerável na retenção do aprendizado. Assim, também devemos consi-

derar treinamentos desenvolvidos de acordo com o estilo construtivista, em que o

aluno é co-autor na construção da aprendizagem.
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Assim, durante a aplicação do treinamento, devem ser realizados exercícios
de fixação do aprendizado, para avaliar se o conteúdo foi retido.

De acordo com Gagné (1985), há quatro principais tipos de resultados de
aprendizagem que os seres humanos são capazes de alcançar:

 É importante destacar que somente a aplicação do treinamento não ga-
rante o resultado da aprendizagem desejado.

 Em conjunto com essas ações, deve haver acompanhamento, aplicabilidade
prática imediata do conhecimento adquirido no ambiente de trabalho etc, levan-
do ao terceiro nível: mudança de comportamento.

Nível 3: Mudança de comportamento

  Mede mudanças no trabalho. Aplicação de conceitos, mudança real de
comportamento. Entre aprender e aplicar o que foi aprendido, existe uma grande
diferença, já que a pessoa precisa estar disposta a mudar, pois o fator motivacional
é crucial na passagem do nível 2 para 3.

De acordo com Dana e James Robinson, em termos de treinamento, deve-
mos considerar duas grandes variáveis que impactam os resultados: a experiência
da aprendizagem e o ambiente de trabalho onde essa aprendizagem será adota-
da ou aplicada.

De nada adianta treinar e capacitar as pessoas em excelentes treinamen-
tos, se esses profissionais não encontrarem as ferramentas e condições de traba-
lho adequadas para aplicar seus novos conhecimentos e habilidades.

Assim, muito mais do que eventos de treinamento, é necessário pensar em
processos de aprendizagem, uma vez que a compreensão e retenção de uma
determinada competência não se faz apenas dentro de uma sala de aula, mas
principalmente no dia-a-dia do profissional.
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Fonte: Adaptação de Robinson, D., Robinson, J. (1989: 11).

Para avaliar se o conhecimento adquirido no treinamento está sendo aplica-
do no dia-a-dia, podem ser utilizados vários recursos, como: coaching, avaliação de
desempenho, comunidades de aprendizagem para esclarecimento de dúvidas etc.

Nível 4: resultado de negócios

Mede mudanças em indicadores críticos do negócio e verifica se os benefí-
cios financeiros pagam o investimento realizado.

Os indicadores críticos do negócio podem ser observados por:

g Redução de custos;

g Aumento de vendas;

g Redução do indicador de rotatividade de funcionários;

g Diminuição de reclamações;

g Melhoria da qualidade e quantidade da produção;

g Lucros mais altos;

g Melhoria da moral do pessoal, por meio de pesquisa de clima ou
avaliação 360º.

Os resultados podem ser diretamente atribuídos ao treinamento quando
as mesmas condições de ambiente ou mercado são mantidas.

Para isso, é necessário ter um “grupo de controle”, ou seja, um grupo
de treinados e um grupo de não treinados, com o objetivo de isolar os efeitos
do treinamento.

Abaixo, segue um exemplo de gráfico de grupos de controle, em que é
possível notar a diferença de evolução antes e após o treinamento dos dois gru-
pos: treinados e não treinados.

Após a ação de treinamento, o grupo de treinados teve uma evolução
maior do que o grupo de não treinados. Ao utilizar algum indicador, como aumen-
to de vendas, podemos dizer que as pessoas que participaram do treinamento
tiveram um índice de vendas maior do que aquelas que não participaram.
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Nível 5: ROI

Mede-se o impacto da ação de treinamento relacionada ao resultado
de negócio. Assim, isolam-se os efeitos do treinamento, convertendo-os para
valores monetários.
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3.3 Metodologia

A metodologia do ROI desenvolvida por Jack Phillips* está dividida
em 4 etapas:

*Adaptação e tradução livre da autora  - Original Copyright? 2001, All rights reserved.

The Jack Phillips Center for Research. A Division of Franklin Covey.

Etapa 1: Planejamento da avaliação

Objetivos:

Definição e descrição dos indicadores a serem priorizados: aumento de ven-
das, melhora do índice de satisfação do cliente (ISC), melhora do clima interno etc.

Planos:

1. Vincular e entender as competências, as ferramentas, os processos e
ações, de acordo com os objetivos e indicadores de negócio que a empresa espera
impactar e não somente às competências genéricas.

Assim, podemos desvincular o processo de análise de lacunas de compe-
tências, pois esse modelo tradicional traz algumas distorções encontradas pelas
empresas freqüentemente, como:

g Nem sempre as competências estão bem descritas e definidas;

g O que se desenvolve não está, necessariamente, atrelado a um objetivo
de negócio específico e sim a uma competência genérica;

g Não existe uma lógica de convocação atrelada a indicadores de negócios,
uma vez que o que dispara a convocação é o currículo e/ou lacunas de
competências analisados por avaliações de desempenho subjetivas (na
maioria das vezes).
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2. Definição de planos de treinamento, seguindo a base da andragogia,
para garantir a retenção do conhecimento e impacto nos resultados da empresa.

Os princípios de andragogia trazem implicações importantes para os res-
ponsáveis pelo desenvolvimento e aplicação dos treinamentos.

A andragogia significa, portanto, “ensino para adultos”. Um caminho
educacional que busca compreender o adulto em todos os componentes huma-
nos, como um ente psicológico, biológico e social; buscando promover o aprendi-
zado através da experiência, fazendo com que a vivência estimule e transforme o
conteúdo, impulsionando a assimilação.

O adulto, após absorver e digerir; aplica. É o aprender por meio do fazer; o
“aprender fazendo”.

Pedagogia x Andragogia – Comparações

Precisamos, nessa busca por um alinhamento estratégico, estimular o
autodidatismo, a capacidade de auto-avaliação e autocrítica, as habilidades pro-
fissionais, a capacidade de trabalhar em equipes.

É essencial enfatizar a responsabilidade pessoal pelo próprio aprendizado e
não só a necessidade, mas também a capacitação para a aprendizagem continuada
ao longo da vida. Devemos estimular a responsabilidade social, formando profissio-
nais competentes, com auto-estima elevada, seguros de suas habilidades profissio-

 Modelo pedagógico Modelo andragógico 

Papel 
da 
experiência 

A experiência daquele que 
aprende é considerada de pouca 
utilidade. O que é importante, 
pelo contrário, é a experiência do 
professor. 

Os adultos são portadores de uma 
experiência que os distingue das 
crianças e dos jovens. Em numerosas 
situações de formação, são os próprios 
adultos com a sua experiência que 
constituem o recurso mais rico para as 
suas próprias aprendizagens. 

Vontade 
de 
aprender 

A disposição para aprender 
aquilo que o professor ensina 
tem como fundamento critérios e 
objetivos internos à lógica 
escolar, ou seja, a finalidade de 
obter êxito e progredir em termos 
escolares. 

Os adultos estão dispostos a iniciar um 
processo de aprendizagem, desde que 
compreendam sua utilidade para melhor 
afrontar problemas reais da sua vida 
pessoal e profissional. 

Orientação 
da 
aprendizagem 

A aprendizagem é encarada 
como um processo de 
conhecimento sobre um 
determinado tema. Isso significa 
que é dominante a lógica 
centrada nos conteúdos, e não 
nos problemas. 

Nos adultos a aprendizagem é orientada 
para a resolução de problemas e tarefas 
com que se confrontam na sua vida 
cotidiana (o que desaconselha uma 
lógica centrada nos conteúdos) 

Motivação 

A motivação para a 
aprendizagem é, 
fundamentalmente, resultado de 
estímulos externos ao sujeito, 
como é o caso das classificações 
escolares e das apreciações do 
professor. 

Os adultos são sensíveis a estímulos da 
natureza externa (notas, etc.), mas são 
os fatores de ordem interna que 
motivam o adulto para a aprendizagem 
(satisfação, auto-estima, qualidade de 
vida etc.) 
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nais e comprometidos com a sociedade e com a corporação à qual deverão servir.
Sem dúvida, a andragogia será uma ótima ferramenta para nos ajudar a atingir
estes objetivos.

A consideração dos princípios e das variáveis traz implicações importantes
para os responsáveis pelo desenvolvimento e pela aplicação do processo de
aprendizagem.

3. Utilizar planos de aprendizagem considerando os vários modelos de en-
trega, compondo um pacote com uma diversidade de recursos, por exemplo: trei-
namento presencial, treinamento pelo computador, apostilas, vídeos, acompa-
nhamento da liderança etc.

 Fonte: Prime Action Consulting

Etapa 2: Coleta de dados

De acordo com os planos de aprendizagem, é realizada a coleta de da-
dos. Nessa fase, deve-se planejar a convocação de forma inteligente, ou seja, só
indicar o plano de aprendizagem ou desenvolvimento para quem precisa, como,
por exemplo:

g Convocação para treinamento de produto baseado no resultado indivi-
dual de vendas, comparado a uma média similar (individual, por região,
porte, etc.);

g Treinamentos de atendimento a clientes direcionado a pessoas (ou pon-
tos de venda) com índice de rotatividade acima da média nacional ou da
região, entre muitos outros.
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Além disso, é importante ter a flexibilidade de alterar e personalizar
os critérios de convocação pelas mais diversas variáveis de negócio, de tal
forma que, por exemplo, linhas de produtos diferentes possam ter critérios
distintos de convocação.

Tipos de treinamento ou competências para determinados cargos podem
ter níveis e/ou índices distintos para caracterizar se uma determinada pessoa deve
ser treinada ou não.

Além disso, nessa fase, são realizadas as avaliações de treinamento, de
acordo com o critério abaixo:

g Durante o treinamento: aplicação de avaliação de satisfação/reação
(vide nível 1); aplicação de avaliação da aprendizagem (vide nível 2);

g Depois do treinamento: aplicação de avaliação de aprendizagem
(vide nível 2); aplicação de avaliação de mudança de comportamento
(vide nível 3).

Etapa 3: Análise de dados

1- Isolar efeitos do treinamento: aplicação de avaliação de indicadores de
resultados de negócios (vide nível 4). Nesse momento, analisamos se o indicador
definido logo no início do processo (objetivo) foi alcançado, como, por exemplo,
aumento de vendas em um determinado produto.

2- Converter para valores monetários: a partir dos indicadores de resultados
que foram isolados e atribuídos exclusivamente ao treinamento, faz-se a conver-
são desses indicadores para valores.

Como exemplo, podemos utilizar o indicador de “aumento de vendas em
um produto” e traduzi-lo em números ou porcentagem: aumento de R$ 200.000,00
nas vendas deste produto.

3 - Capturar custos com o treinamento e calcular ROI: de acordo com o
valor monetário alcançado, calculamos o ROI, considerando todos os valores gas-
tos com o treinamento.

De acordo com Jack Phillips (1997), o ROI em treinamento e desenvolvi-
mento (em %) é quociente da divisão dos benefícios líquidos auferidos do progra-
ma pelos custos totais do programa, multiplicado por cem.
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Assim, se utilizarmos o exemplo citado acima, como tendo obtido R$ 200.000,00
nas vendas de um determinado produto, dividido pelos custos totais do programa,
temos:

Etapa 4: Comunicação dos resultados

Gerar estudo de alto impacto: seguindo a teoria de Frederick Hezberg,
conhecida como a teoria dos dois fatores, para gerar motivação na empresa é
necessário enfatizar os fatores funcionários com o trabalho em si ou nos resultados
diretos dele, como:

g Oportunidades de promoção;

g Oportunidades de crescimento pessoal;

g Reconhecimento;

g Responsabilidade;

g Possibilidade de o funcionário sentir-se realizado.

Assim, após o cálculo de ROI propriamente dito, deve haver uma comuni-
cação dos resultados para toda a empresa.

4. VISÃO
“Oferecer uma ferramenta para as organizações analisarem seus investi-

mentos em treinamento e desenvolvimento, garantindo o suporte, a lealdade e
transparência na condução dos negócios”.

5 – MISSÃO
“Proporcionar aos profissionais de recursos humanos uma metodologia que

permita uma atuação estratégica e que agregue valor ao negócio”.
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6. DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA

6.1 O Produto oferecido pela unidade

O produto oferecido trata-se de uma metodologia para implementar o cál-
culo de ROIT — Retorno sobre Investimento em Treinamento.

Os indicadores de longo prazo utilizados no desenvolvimento do plano es-
tratégico da organização têm, por função, monitorar a sua missão. Eles devem
indicar se a organização é saudável, se está melhorando, se está estável ou pio-
rando nos intervalos de tempo em que consideram adequado. Contudo, pode
haver distorções no processo decisório quando os indicadores apresentam, de ma-
neira dúbia, o estado da organização.

O indicador financeiro de longo prazo permite monitorar os vários elementos,
servindo de elo entre o plano estratégico e o orçamento anual. No seu sentido mais
atual, outros indicadores não-financeiros são encontrados, dentre eles, a participa-
ção de mercado. Sendo que, em algumas oportunidades, a hierarquia entre eles
constitui-se em questão de discórdia entre os executivos das organizações.

De qualquer forma, na definição de objetivos a longo prazo, ao menos um
indicador financeiro deve ser estabelecido pelos executivos, a fim de proporcionar
condições de monitorar o desenvolvimento das operações sob a perspectiva de
unificação do entendimento dos eventos econômicos. Aqui, será tratado o Retor-
no sobre o Investimento em Treinamento, estabelecido como ROIT.

O cálculo do retorno sobre o investimento consiste em um subproduto das
informações contábeis gerenciais, não requerendo ajustes adicionais, o que facili-
ta o entendimento e a rapidez para seu cálculo.

Várias técnicas estão disponíveis como potenciais indicadores de Retorno
sobre Investimento. Ansoff (1988) discute os vários indicadores, e mesmo um modelo
com ponderação de vários indicadores. Contudo, nesse sentido, é muito importan-
te separar o indicador que pode e deve ser utilizado como instrumento de avalia-
ção de desempenho daquele que permite a análise de investimento e, posterior-
mente, o mesmo instrumento passa a ser utilizado, também, na avaliação de
desempenho. Nesse artigo, a utilidade do instrumento tem a avaliação de desem-
penho como foco principal.

Devem ser levados em consideração os seguintes requisitos no planeja-
mento de implementação de um plano de ROIT:

g Estar atrelado ao propósito da organização (missão e valores), contribuin-
do para que se mova para o direcionamento correto. Objetivos neutros,
sem contribuições reais ou ainda conflitantes para tais elementos, são ina-
dequados;

g Passível de ser mensurado durante certo espaço de tempo, sem o que se
torna impossível avaliar de maneira objetiva se foi ou não atingido;
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g Factível no sentido de que será atingido, evitando objetivos não-realistas
e que só servem para desmotivar os gestores;

g Aceitável pelas pessoas da organização, pois deverá ser implementado a
partir da definição de responsabilidades;

g Flexível no sentido de que pode ser modificado, caso alguma contingên-
cia apareça. Não significa que seja volátil, mas sim claro e firme o suficien-
te para garantir direcionamento aos profissionais;

g Motivador, já que são as pessoas que irão desenvolver suas atividades e
proporcionar os resultados esperados. Dessa maneira, o grau de agressividade
deve ser dosado para obter o nível de motivação que se deseja;

g Passível de ser entendido. Em princípio, ao menos conceitualmente,
é extremamente desejável que seja simples e entendido em poucas
palavras;

g Passível de comprometimento por quem irá desenvolver ações para que
seja atingido. Em alguns casos, o comprometimento total sobre dado obje-
tivo só é obtido quando dois ou mais executivos trabalham juntos, sendo
(individualmente) responsáveis parciais;

g A participação dos profissionais na sua definição é fundamental para que
seja validado;

g Consistência de relacionamento entre os diversos objetivos (nos vários
níveis hierárquicos e na organização), já que cada área deve dispor de seus
objetivos relacionados aos hierarquicamente maiores, os objetivos de longo
prazo da organização.

Enquanto existe quase uma “concordância universal” sobre a necessidade
de um método eficiente para o cálculo do ROIT, é motivador ressaltar que o núme-
ro de casos de sucesso em diferentes implementações está crescendo. O processo
não é difícil. As abordagens, estratégias e técnicas não são excessivamente com-
plexas e podem ser úteis em uma imensa gama de cenários. Os esforços combina-
dos e perseverantes de pesquisadores e especialistas continuarão a refinar ainda
mais as técnicas para a criação de aplicações bem sucedidas.

O proposto e demonstrado nesse trabalho não é uma tentativa audaz e
pretensiosa de apresentar uma solução final e salvadora para as empresas
triplicarem suas receitas, mas sim o resultado de uma pesquisa focada em uma
lacuna do mercado cuja carência de profundidade é imensa. Portanto, a
metodologia aqui referida tem como objetivo estar no rol de opções e soluções
práticas e aplicáveis, que torna possível a obtenção do cálculo do Retorno sobre
Investimento em Treinamento (ROIT).
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6.2 Público-alvo

g Diretoria executiva de recursos humanos;

g Diretoria executiva da unidade de negócio solicitante;

g MIS (Gestores de informação).

Na empresa TOP, os investimentos em treinamento são descentralizados de

acordo com suas características e sua abrangência.

Os treinamentos corporativos atendem às “demandas horizontais” da em-

presa, ou seja, são identificadas as necessidades gerais de um grupo de mesmo

nível, como por exemplo: todos os diretores, todos os supervisores, etc., ou aque-

les que abrangem toda a empresa.

Os treinamentos específicos atendem às “demandas verticais”, inerentes a

uma diretoria ou unidade de negócio.

A decisão dos investimentos em treinamentos corporativos é da diretoria

executiva de recursos humanos e os investimentos para treinamentos específicos,

do responsável pela unidade de negócio.

Os gestores de informação da empresa TOP (analistas de MIS) possuem

a função de controlar as despesas e os orçamentos de cada uma das áreas,

incluindo os orçamentos de treinamento. Além disso, devem analisar o incre-

mento de receita e preparar para a implementação da metodologia do cálculo

de ROIT. A atuação desses gestores está centralizada em cada área, sendo

que todos os analistas de MIS são gerenciados pela controladoria, que é res-

ponsável pelo controle corporativo.

6.3 As competências a serem trabalhadas

Como primeira referência, utilizaremos Fleury (2001) ao definir competên-
cia como “um saber agir responsável e reconhecido, que implica mobilizar, inte-
grar, transferir conhecimentos, recursos, habilidades, que agreguem valor econô-
mico à organização e valor social ao indivíduo”. A competência assim definida
associa-se a verbos como “saber agir”, “mobilizar recursos”, “integrar saberes
múltiplos e complexos”, “saber aprender”, “saber engajar-se”, “assumir respon-
sabilidades”, “ter visão estratégica”.

Com base nessa definição, a capacidade do indivíduo pode ser medida
pelo valor que ele “entrega” à organização por meio de seu desempenho. O
conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes de uma pessoa não implica,
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necessariamente, em um benefício para a organização. Tudo dependerá da entrega
de algo que gere competitividade à empresa. Dutra (2001) reforça ainda que, com
o passar do tempo, a caracterização de entregas requeridas dos indivíduos substituiu
as habilidades, e os comportamentos observáveis substituíram as atitudes.

Além disso, o conceito de competência extrapola o conceito de qualifica-
ção normalmente relacionado com os requisitos ligados à posição, ao cargo, ou
pelo conjunto de saberes do indivíduo atrelado ao sistema educacional. O concei-
to de competência amplia-se na medida em que considera a capacidade de iniciati-
va da pessoa, o quanto ela consegue surpreender além das atividades prescritas,
compreendendo e tendo domínio de situações novas de trabalho.

Outra definição interessante é de Zarifian apud Fleury (2001, p.19), ao
referir-se à competência como “inteligência prática de situações que se apóiam
nos conhecimentos adquiridos e os transformam com mais força, quanto mais
aumenta a complexidade das situações”.

Diante dessas referências, selecionamos abaixo as competências essenciais
para implementar o cálculo de ROIT:

g Competência de orientação para resultados: capacidade de conduzir o
trabalho com visão de integração das partes envolvidas, a fim de atingir o
resultado esperado;

g Competência de empreendedorismo: capacidade de propor e implementar
projetos;

g Competência de planejamento: capacidade de estabelecer prioridades
focando os resultados a serem atingidos;

g Competência de medição dos resultados — capacidade para estabelecer
indicadores de mensuração, implementá-los e acompanhar os resultados.

6.4  Posição funcional na estrutura formal

Por se tratar de metodologia para implementar um projeto, recomendados
uma estrutura funcional de gestão de processos.

*Tomador de Decisão dos Investimentos em Treinamento
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6.5 Padrões de relacionamento funcional da unidade com as instâncias

usuárias:

Os gestores de informação de cada Unidade de Negócio [MIS] (como mos-
tra o organograma) reportam-se tanto aos líderes de projeto de sua Unidade de
Negócio quanto para a controladoria corporativa. Eles estabelecem essa relação
para retroalimentar o sistema orçamentário e os parâmetros de decisões a respei-
to de investimentos em treinamentos e seu respectivo retorno a partir dos indica-
dores de resultados.

Esse alinhamento de informações é um fator vital dentro do processo para
a implementação da metodologia abordada nesse trabalho, visto que uma falha
nesse relacionamento funcional implicaria em uma quebra no controle de infor-
mações e, conseqüentemente, um aumento das variáveis que influenciam para
uma interpretação errônea de todo o processo.

6.6  Competências nucleares do negócio

Todas as áreas envolvidas em um processo de medição de resultados em
treinamento precisarão ter uma cultura de medição.

g Competência de planejamento: capacidade de estruturar e elaborar
programas de treinamento com foco em resultado através da metodologia
de ROI;

g Competência de medição dos resultados: capacidade para diagnosti-
car, identificar os objetivos, estabelecendo os indicadores para medir os
resultados;

g Competência de empreendedorismo: capacidade de implementar
e gerir novos projetos, lidando com as possíveis resistências ou adversi-
dades durante o processo;

g Competência de comunicação: capacidade de influenciar e persuadir o
público-alvo para a implementação e manutenção do projeto.
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6.7 Disseminação e cooptação das novas políticas na cultura organizacional.

A situação atual é de isolamento ou inexistência de dados e informações,
as quais são mantidas nas respectivas áreas. A lacuna a ser trabalhada é o alinha-
mento das áreas visando transparência e participação no fornecimento das infor-
mações que retro-alimentarão todo o sistema dentro de uma cultura focada em
mensuração e resultados.

A disseminação será feita de forma a comprometer toda a empresa para
uma atuação focada na geração de resultados agregados ao negócio.

Como funciona a comunicação?

Comunicação é o processo de transferir significado sob a forma de idéias
ou informações de uma pessoa para outra.

Passos para o processo de comunicação:

ggggg Fonte

Criador da mensagem ocupa o primeiro passo no processo de comunica-
ção. Controla o tipo de mensagem enviada, a construção usada e,
freqüentemente, o canal através do qual a mensagem passa;

ggggg Codificação da mensagem

Envolve a transmissão de alguma forma de símbolo verbal ou não verbal
capaz de transferir significado, como palavras escritas ou faladas, gestos
ou ações;

ggggg Transmissão da mensagem

Reflete a escolha que o comunicador fez do meio ou canal de distribuição.
Entre estes canais os mais comuns são o verbal e o escrito;

ggggg Recepção da mensagem

As pessoas recebem as mensagens por meio dos cinco sentidos. Não a
transmissão plena, a menos que uma parte receba verdadeiramente uma
mensagem. Muitas falhas de comunicação ocorrem porque alguém jamais
recebeu a mensagem;

ggggg Decodificação da mensagem

Isto envolve dar sentido aos símbolos captados pelo receptor que procura
no banco de sua memória uma tradução para os símbolos recebidos, e
pode ocorrer como uma:

h Comunicação descendente

Do alto para baixo, reflete os relacionamentos de autoridade, responsa-
bilidades. Podem ser: escritas e/ou verbais.
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h Comunicação ascendente

Através de relatórios de processo ou desempenho e de requisições de
recursos, ou seja, retroinformação (a transmissão de uma mensagem de
retorno que estimula o comunicador original) de dados ou informação
dos níveis mais baixos da administração para os mais altos.

h Comunicação lateral ou horizontal

A comunicação se dá entre indivíduos ou departamentos diferentes que
estão no mesmo nível hierárquico.

h Comunicação diagonal

A comunicação se dá com pessoas de níveis hierárquicos diferentes.

h Comunicação informal

É uma parte importante do fluxo de comunicação da organização. Essa
forma de comunicar serve a uma variedade de propósitos, tais como:

- Satisfazer as necessidades pessoais (relacionar-se com os outros).

- Contrabalançar os efeitos do aborrecimento ou monotonia.

- Servir como uma fonte de informação relacionada ao trabalho.

h O papel da comunicação não-verbal

Cerca de 7% do significado da comunicação, é diretamente transmitido
por meio de palavras. O restante é transmitido pelo tom de voz e ex-
pressão facial e corporal.

A comunicação não verbal pode cancelar a comunicação verbal, pois
tem mais peso no resultado de uma mensagem do que a verbal.

h Formas de comunicação não-verbal

- Comunicação por sinais;

- Comunicação por ação;

- Comunicação por objeto.

Vantagens Inconvenientes 
Espalhar informações com mais rapidez, 

do que os formatos tradicionais. 
 

Tendem a transformar-se na  
“Rádio Peão”. 

Servir para interagir grupos de trabalho. 
 

Interfere com a rotina normal da 
organização. 

Permitir que a diversidade de 
conhecimentos de áreas diferentes 

contribua na solução dos problemas. 

Não pode ser controlada de forma eficaz 
pela organização. 
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A comunicação é vital, e os administradores passam uma grande parte do

seu tempo fazendo-a. Porém pesquisas mostram que até 70% de toda a

comunicação empresarial falha em conseguir os objetivos desejados. A

comunicação muitas vezes deixa de ser eficaz em conseqüência de for-

mas externas.

ggggg Percepção

É o processo pelo qual cada pessoa seleciona, organiza e dá um sentido ao
mundo que a rodeia;

As diferenças perceptivas ocorrem quando os indivíduos percebem os mes-
mos objetos de maneira diferentes. Elas influenciam poderosamente as
comunicações, distorcem mensagens e criam ruídos e interferências.

ggggg Estereotipar

É um processo no qual há tendência a estruturar o mundo em uma configu-
ração previsível.

ggggg Credibilidade

É confiança ou fé na pessoa que comunicará seus subordinados, tendo
um poder de motivar, persuadir e dirigir os trabalhos;

As empresas concentram-se geralmente no conteúdo e forma de comu-
nicação das mensagens, investindo pouco na construção da credibilidade.
Sem credibilidade a comunicação será ineficaz, por mais brilhantes que
sejam o conteúdo e forma.

Etapas de comunicação da metodologia

g Reunião com diretoria da área piloto do projeto;

g Mobilização dos profissionais de informações gerenciais  das unidades de
negócio;

g Divulgação interna através de mural e revista sobre os objetivos e resulta-
dos esperados;

g Divulgação do andamento das etapas;

g Divulgação dos resultados obtidos para envolver novas áreas no projeto.

 

Barreiras organizacionais Barreiras interpessoais 
 

• Níveis hierárquicos 
• Autoridade 

gerencial 
• Especialização 

 

 
• Percepção seletiva 
• Status do comunicador 
• Atitude defensiva 
• Má escuta 
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6.8 Valores culturais a serem construídos na organização

A abordagem metodológica que apresentaremos pode ser adotada por qual-
quer empresa, em qualquer setor.

Entretanto, há uma premissa básica para orientar os treinamentos baseados
em indicadores e para calcular e analisar o impacto no negócio e o cálculo do ROI:

1. Organização que possua foco em resultados, visando otimizar os
investimentos no desenvolvimento do capital intelectual do negócio.

2. Existência de indicadores de negócio em um nível de detalhe ade-
quado, permitindo estruturar de forma coerente os critérios da convocação.

Deve-se ter uma lógica para a convocação de uma pessoa ao treinamento,
ou seja, uma estratégia de seleção de temas e convocação baseada em estudos,
não somente de competências, mas também de indicadores de negócios.

Com essa “convocação inteligente”, implementa-se um processo contínuo
de treinamento que define, baseado em lógica de negócio, quem precisa ser
treinado, em quê, quando e onde.

3. Medição de resultados de grupos de treinados e não treinados.

Assim, deve-se comparar “banana com banana”. Ao se calcular o ROI,
deve-se tomar os cuidados estatísticos necessários para não perder credibilidade
das análises.

4. Com o tempo, estudos e análises de negócio podem ser incorporados
ao processo de planejamento, aumentando ainda mais a eficácia dos investimen-
tos de treinamento.

5. Processo consistente de comunicação e marketing interno para ge-
rar comprometimento com as iniciativas de treinamento baseadas em resultados.

Abaixo, apresentamos alguns fatores que podem facilitar ou dificultar a
implantação da metodologia de ROI em treinamento:

Fatores que podem FACILITAR a implantação de ROI:

g Pré-existência de cultura de medição;

g Transparência na troca de informações e dados gerados por cada área;

g Comunicação clara dos objetivos;

g Cultura de desenvolvimento (organização que aprende) x cultura de punição;

g Desenvolvimento de projetos de treinamento com foco em resultados.
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Fatores que podem DIFICULTAR a implantação de ROI

g Cultura diretiva e punitiva;

g Falta de definição e descrição das competências aderente à realidade;

g Gestores não compreenderem os objetivos;

g Não existência da cultura de medição de resultados;

g Treinamentos atrelados a uma competência genérica, e não ao objetivo
de negócio;

g Pouca familiaridade dos profissionais de T&D em usar termos financeiros.

g Receio de ser demitido da empresa mostrando que a área não está
dando lucro;

g Falta de apoio da alta gerência;

g O mito de não ser possível mensurar o ROI, entre outros;

g Prática de “treinar só por treinar”.

g Treinamentos “de prateleira”, oferecidos para diferentes níveis hierárquicos;

g Falta de motivação para a participação dos eventos em virtude de fatores
como:

h Forma de aplicação de treinamento pouco adequada à aprendizagem
de adultos, andragogia;

h Repetição da oferta de treinamentos para pessoas que já participaram
do evento;

h Falta de compreensão da importância do treinamento para o negócio.

7. ANÁLISE DAS AMBIÊNCIAS EXTERNAS

7.1 Externa à organização

Diversos fatores externos à organização podem afetar o seu desempenho.
E as mudanças no ambiente externo podem representar oportunidades ou amea-
ças ao desenvolvimento do plano estratégico de qualquer organização.  

A avaliação do ambiente externo costuma ser dividida em duas partes:

g Fatores macro-ambientais — entre os quais podemos citar questões
demográficas, econômicas, tecnológicas, políticas, legais, etc.

g Fatores micro-ambientais — entre os quais podemos citar os beneficiários,
suas famílias, as organizações congêneres, os principais parceiros, os po-
tenciais parceiros, etc. 
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Na prática, isso significa que mudanças que estão totalmente fora do con-

trole da organização podem afetar (positiva ou negativamente) seu desempenho

e sua forma de atuação. As mudanças no ambiente externo sempre afetam de

maneira homogênea TODAS as organizações que atuam numa mesma área geo-

gráfica e num mesmo mercado e, desta forma, representam oportunidades ou

ameaças iguais para todo mundo. Quando ocorre uma mudança na legislação,

por exemplo, todas as organizações são afetadas. 

Um bom exemplo disso foi o fim do incentivo fiscal que permitia a dedução

de doações de pessoas físicas no Imposto de Renda. Isso foi uma ameaça que

afetou todas as organizações de maneira igual: todas foram prejudicadas de for-

ma semelhante pela mudança na legislação. O que pode ter sido diferente, de um

caso para outro, foi a maneira de lidar com a situação e o impacto que esta

mudança pode ter gerado para cada organização. 

Por outro lado, como uma oportunidade surgida do ambiente externo,

podemos citar o crescimento dos partidos de esquerda, com maior propensão a

investir na área social. Mais uma vez, todas as organizações têm a mesma

possibilidade de se beneficiarem desta mudança no ambiente externo. Mas,

como bem sabemos, nem todas vão conseguir aproveitar esta oportunidade da

mesma maneira. 

Uma organização que perceba que o ambiente externo está mudando e

que tenha agilidade para se adaptar a esta mudança aproveitará melhor as opor-

tunidades e sofrerá menos as conseqüências das ameaças. Por isso, a análise do

ambiente externo é tão importante. 

Toda análise de ambiente externo deve ser acompanhada da análise do

grau de probabilidade de que um determinado evento ocorra. Por exemplo, se as

pesquisas de opinião pública indicam um maior contentamento com um determi-

nado governante, é mais provável que ele consiga aprovar as medidas que propu-

ser no congresso. Se, ao contrário, a opinião pública indica uma grande insatisfa-

ção com o governo atual, é provável que ele tenha dificuldade em aprovar medi-

das no congresso. 

A análise da situação deve levar em consideração não apenas o que está
sendo sinalizado como uma alternativa de cenário, mas também qual é a proba-
bilidade de que aquele cenário se concretize. Esta análise de cenários deve ser
permanente, porque o ambiente externo é muito dinâmico e está sendo alterado
constantemente. 

Os fatores externos que podem favorecer ou prejudicar a implementação
do ROIT na empresa, são:
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Ameaças:

g Mudança na política econômica;

g Insatisfação dos clientes;

g Concorrência;

g Mudanças na legislação.

Oportunidades:

g Taxas de juros elevadas;

g Foco nas necessidades dos clientes e os níveis;

g Público de baixa renda não recebendo assistência de acesso ao crédito.

7.2 Externa ao projeto

Uma coisa é perceber que o ambiente externo está mudando, outra

é ter competência para adaptar-se a estas mudanças (aproveitando as opor-

tunidades e/ou enfrentando as ameaças). Da mesma maneira que ocorre

em relação ao ambiente externo, o ambiente interno deve ser monitorado

permanentemente. 

Em primeiro lugar, é importante fazer uma relação de quais são as variá-

veis que devem ser monitoradas, por exemplo: capacidade de atendimento,

demanda pelos serviços prestados, satisfação do público-alvo com o atendi-

mento, crescimento do número de clientes ativos, nível de renovações dos

clientes, dedicação dos funcionários, capacidade de gestão das lideranças da

organização, flexibilidade da organização, etc.

Pode ser interessante avaliar também os seus principais “concorrentes”

em relação aos mesmos tópicos, para que se possa ter clareza de quais são os

diferenciais competitivos que cada organização tem em relação às outras com

as quais compete por recursos e/ou no atendimento ao público-alvo. 

Quando temos claro quais são as áreas de maior importância e quais as

áreas que são consideradas fraquezas de nossa organização, fica mais fácil

decidirmos onde devem ser alocados os esforços para melhoria, já que não

seria possível investir em todas as áreas ao mesmo tempo.

Para a implementação do ROIT na empresa TOP, temos as oportunidades e

ameaças abaixo listadas:
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Ameaças:

g Cultura de imediatismo;

g Crescimento acelerado;

g Solicitação de treinamentos para motivar e para gratificar funcionários;

g Ter a ferramenta “treinamento” como a causa ou solução de todos os
problemas;

g Falta de padronização e modelos eficientes de operação;

g Descrença do público alvo nas métricas de ROIT.

Oportunidades:

g Agregar valor ao negócio através;

g Cultura do aprendizado voltada a resultado;

g Identificar oportunidades de aumento de resultado através de treinamento;

g RH atuando estrategicamente no resultado do negócio — saindo de um
centro gerador de despesa para um centro gerador de lucro;

g Otimizar os investimentos em treinamento; justificando o não treinar,

gerando outras ações para alcançar melhores resultados.

8. ANÁLISE DAS AMBIÊNCIAS INTERNAS

Analisamos o impacto da metodologia frente às diversas funções de Gestão
de Pessoas do MBA de Desenvolvimento.

Comunicação interpessoal

Dentre os pontos facilitadores para a implantação de ROIT relacionados à
essa disciplina, podemos destacar o valor Integridade em relação a:

g Tratar com honestidade, respeito e responsabilidade todas as “partes in-
teressadas”, o que pode ser comprovado na estrutura organizacional pela
função dos MIS;

g Manter comunicação aberta, com o propósito de compartilhar os resulta-
dos após a finalização do processo;

g Alcançar o equilíbrio entre resultados, pessoas e meio-ambiente, pois não
se trata somente do cálculo de ROI. O foco deve estar no processo, na
mudança de cultura de programas de treinamento, para um processo volta-
do a resultados.

06 - Agregando valor.pmd 15/11/2006, 22:45359



360

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

Questões éticas em recursos humanos

Conforme principais traços culturais, o lucro é fator essencial para a empre-
sa, mas de nada valerá se sua reputação for destruída, pois isso comprometeria
seu lucro futuro.

Além disso, a empresa preza por sua imagem, a qual foi construída e pre-
tende manter-se como ética, transparente e responsável.

Gestão de qualidade

De acordo com essa disciplina, os processos para a gestão da qualidade das
empresas, como: PDCA, DMAIC, Kaizen e MASP têm, em sua concepção, etapas
de planejamento, implementação, avaliação e decisão quanto à mudança ou
continuidade do processo.

Da mesma forma, o processo de ROIT permite à empresa planejar e
implementar programas de aprendizagem de acordo com as competências volta-
das a resultados de negócios, avaliando os retornos diretos com treinamento e a
possibilidade de mudar ou continuar com o processo.

Cultura, poder e mudança organizacional

Dentre os pontos facilitadores, podemos destacar alguns dos valores prati-
cados pela empresa TOP que contribuirão para a implementação do ROIT, como:

Empreendedorismo e profissionalismo

g Resultados financeiros sustentáveis;

g Liderança autêntica e competência.

Continuidade

g Balancear otimização com maximização;

g Manter sustentabilidade através da mudança.

Estratégia empresarial

De acordo com a Visão da empresa, que foca na relação custo-benefício
em todos os produtos e serviços, entendemos que a implementação do ROIT agre-
gará a possibilidade de visualizar, com mais detalhamento, o retorno financeiro
relacionado aos programas de aprendizagem.

Para exemplificar, podemos citar a seguinte situação:

Se um determinado produto, o cartão TOPCred, possui um percentual de
vendas acima da média nacional e os vendedores desse produto têm um alto
conhecimento sobre suas características e seus benefícios, o investimento em trei-
namento com esse produto será menor do que o produto TOPCard, que possui um
percentual de vendas abaixo da média nacional, e seus vendedores possuem um
conhecimento baixo sobre o produto, conforme gráfico a seguir:
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Dessa forma, o custo com o produto TOPCred será menor em função de
todos os investimentos de marketing e treinamento, podendo gerar uma diminui-
ção no repasse do preço para o cliente, agregando o fator custo-benefício, inspi-
rando respeito e confiança aos associados e gerando valor aos acionistas.

A Missão da empresa, que visa oferecer soluções financeiras adequadas
às necessidades dos clientes, também será beneficiada com o fato de investir
somente em produtos/serviços que estejam com o percentual de vendas e conhe-
cimento de produto abaixo da média nacional.

Sistemas de informações gerenciais

A controladoria da empresa TOP é responsável pela gestão de todos os
indicadores de negócio, contribuindo para a tomada de decisão para os investi-
mentos dos eventos de treinamento.

Com isso, podemos citar o exemplo do treinamento no produto TOPCard,
em que o grupo de treinados obteve um aumento de vendas considerável após o
evento de treinamento.

Assim, a controlaria gera os dados referentes a esse levantamento de ven-
das nesse produto, contribuindo o processo de ROIT.
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Processo decisório

De acordo com a estrutura funcional a gestão de processos sugerida para a
empresa TOP, os investimentos de treinamento são descentralizados de acordo
com suas características e abrangência.

Assim, o processo decisório depende de cada unidade de negócio, porém,
dentro dos padrões estabelecidos pela controladoria.

Portanto, um dos pontos facilitadores desse processo é a autonomia dada a
cada uma das unidades e a existência de uma estrutura funcional, capaz de per-
mitir a troca de informações entre todas as unidades.

Entretanto, contrastando com esse poder de aprovação, temos como um
possível fator de dificuldade o reporte de todas as unidades à controladoria para
tomada de decisão final.

Seleção e desenvolvimento de competências

Podemos citar como ponto facilitador do processo de implantação do ROIT
o mapeamento de competências já realizado na empresa TOP, que é o marco
inicial para a definição do programa de desenvolvimento com foco em indicadores
de negócio.

Como ponto de dificuldade, é possível haver um foco inicial no modelo
tradicional de desenvolvimento, em que a grade de treinamento é criada a partir
do mapeamento de competências genéricas.
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Análise de potenciais e gerência de talentos

A análise de potenciais é realizada na empresa TOP por meio de entrevis-
tas de avaliações individuais.

Políticas de remuneração variável e avaliação de desempenho

A partir da avaliação de desempenho individual, conforme gráfico apresen-
tado abaixo, são definidas as ações estratégicas para o desenvolvimento e alcan-
ce de metas estabelecidas.

Nesse gráfico é possível notar que, caso haja uma ação de treinamento
derivada da avaliação de desempenho, provavelmente o funcionário “A” esta-
ria entre um dos convocados para o treinamento, em virtude do desempenho
abaixo da média.

Após o treinamento, faz-se uma nova avaliação, para verificar qual a influên-
cia do treinamento no desempenho desse funcionário. Caso o desempenho seja
melhorado, pode-se adequar uma remuneração variável de acordo com os resul-
tados alcançados.

Legislação trabalhista

A implementação da metodologia sugerida nesse trabalho não traz como
fator crítico a utilização da legislação trabalhista. O tópico possui, por certo, sua
importância e relevância dentro da estrutura organizacional, visto que temos que
nos manter dentro dos padrões legislativos brasileiros porém, não impacta na im-
plementação do processo.

  Arquitetura organizacional

Devido ao organograma da empresa, há uma estrutura que facilita a imple-
mentação do ROIT, visto que cada unidade de negócio tem um gestor de informa-
ções que se reporta à controladoria corporativa.
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Gerência das lideranças e funcionalidades de equipes

O líder do projeto fará a mobilização com os gestores das unidades de
negócio, que por sua vez, farão a mobilização do MIS (Manager Informatcion
System — responsáveis pelas informações gerenciais).

O trabalho de equipe dos MIS é fundamental para o sucesso de todo o pro-
cesso, assim como a transmissão de todas as informações relevantes, direcionadas
pelos funcionários de cada unidade de negócio aos seus respectivos MIS.

A criatividade e a inovação organizacional

A implementação do ROIT não é somente o cálculo. Como já foi menciona-
do anteriormente, trata-se de uma mudança de cultura, com uma nova aborda-
gem e nova postura das áreas relacionadas a treinamento.

Em virtude do ambiente ser considerado “criativo” e “inovador”, a
implementação do processo em questão tende a ser bem sucedida.

Tecnologia da informação

Há, no mercado atual, sistemas de gerenciamento de informações relacio-
nadas a treinamentos presenciais e pelo computador. Esses sistemas são focados,
na maioria das vezes, no componente “quantitativo”, ou seja, relata quantas
pessoas foram treinadas e suas respectivas avaliações (notas), sem ligação com os
indicadores de negócio.

Para calcular o ROIT, é necessário implementar um sistema inteligente de
gerenciamento das informações, focado no componente “qualitativo”. Dessa for-
ma, esse sistema comporta todo o planejamento do processo de aprendizagem,
passando pela coleta “quantitativa” de dados obtida com os treinamentos realiza-
dos em função dos indicadores de negócio; até a medição e transformação desses
indicadores em valores monetários, possibilitando o cálculo do ROIT.

LMS: Learning Management System – Sistema de gerenciamento de aprendizado
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Motivação organizacional

Dentre os pontos facilitadores para a implementação de ROIT, podemos
destacar alguns dos valores da empresa TOP, como:

Dedicação

g Servir ao negócio, servir às pessoas;

g Buscar a excelência;

g Participar ativamente de uma cultura de alta performance, solidariedade
e diversão.

Desenvolvimento e crescimento profissional

g Obter resultados crescentes através do crescimento das competências,
aliadas aos indicadores de negócios;

g Trabalhar continuamente para o aperfeiçoamento;

g Retribuir o bom trabalho e as conquistas.

Negociação e conflito gerencial

O domínio da negociação será de absoluta importância, visto que tanto a
mobilização de todos envolvidos no processo quanto a sensibilização da corporação
como um todo a respeito da implementação da metodologia irá requerer um
trabalho negocial abrangente. O sucesso das negociações das ações de treina-
mento departamentais e corporativas estará, por certo, atrelado à confiabilidade e
conforto para a mudança da cultura voltada para a nova metodologia.

A identificação e o conhecimento das zonas de conflito negocial, como
também as variáveis que possam gerar choques culturais ou até mesmo pessoais,
serão primordiais para controlar e gerenciar conflitos que possam interferir no
alinhamento das condições favoráveis e nos princípios básicos dos fatores críticos
de sucesso na implementação.

Portanto, a comunicação negocial e a maneira como os conflitos serão ma-
nejados e gerenciados devem ser estudados e estrategicamente discutidos, para
maximizar o sucesso na implementação da metodologia de implementação do ROIT.

Gestão do conhecimento e capital intelectual

Essa é uma das disciplinas fundamentais para a complementação do traba-
lho, já que o processo de ROIT está associado com o processo de aprendizagem e
a gestão do conhecimento em virtude dos indicadores de negócio.

Toda a metodologia de ROIT apresentada depende de dados ou inputs relacio-
nados aos indicadores de negócios, fornecidos pela área de controladoria. Então, esses
dados são trabalhados, isolando-se os efeitos do treinamento de acordo com os grupos
de controle (treinados e não treinados), e transformados em informação.
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Por último, temos a transformação dessas informações em valores monetários,
que possibilita o cálculo do ROIT, auxiliando a empresa nas tomadas de decisão
relacionadas ao negócio, criando a cultura de gestão do conhecimento agregado.

Ambiente de marketing e marketing de relacionamento

Por ser uma mudança de cultura, será necessária uma ação de
endomarketing por parte dos líderes de projeto em relação à mobilização dos
diretores executivos das unidades de negócio, visando promover um ambiente
favorável para a aceitação da nova metodologia e permear uma comunicação
clara e objetiva por parte dos analistas de MIS.

9. DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS
Qualquer implementação ou mudança dentro de uma corporação causa

impactos no ambiente interno que podem trazer benefícios ou até mesmo destruir
todo o projeto. O objetivo da equipe que será responsável pela implementação
deve estar centrado na idéia de minimizar os impactos negativos recorrentes nes-
se cenário, buscando transformá-los em desafios e apresentá-los de forma a moti-
var todos aqueles envolvidos com o processo.

A metodologia proposta neste trabalho conta com teorias e diretrizes de
mudanças geradoras de resistência dentro das empresas, pelo seu caráter ino-
vador e diversificado e por muitas vezes a empresa não contar com uma cultu-
ra de mudanças; provocando um efeito cascata de desmotivação, stress, medo
e extrema resistência. Tal cenário interfere negativamente no resultado dos
indicadores de treinamento, além de prover falsos dados na análise e
implementação do ROIT.

Um fator ambiental facilitador de grande valia na implementação do pro-
duto apresentado no trabalho é o alinhamento da empresa foco; ou seja, que ele
possua políticas de treinamento alinhadas com a missão e visão da empresa, bem
como um sistema de comunicação e acompanhamento eficaz que traga benefícios
e ofereça subsídios para os indicadores que serão utilizados na análise, avaliação
e implementação do produto.
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O desenvolvimento e constante aperfeiçoamento dos processos
gerenciadores de treinamento, para foco em resultados, proporcionaram o
surgimento de ferramentas para manipulação das bases, visando sempre a obten-
ção de informação para as empresas, sobretudo:

g Extrair e integrar dados de múltiplas fontes;

g Fazer uso da experiência;

g Analisar dados contextualizados;

g Trabalhar com hipóteses;

g Procurar relações de causa e efeito;

g Transformar os registros obtidos em informação útil para o conhecimento
empresarial.

Por outro lado, faz-se necessária muita atenção a um fator adverso que
pode se tornar um bloqueador para a análise e implementação da cultura de ROIT,
o qual provém de empresas que não possuem uma cultura de mensuração, ou
seja, não estão acostumadas a quaisquer tipos de análise de retorno sobre inves-
timento em treinamento. Esse fator faz com que a metodologia de retorno de
investimento sobre treinamento seja uma etapa com uma complexidade elevada
promovendo extrema resistência aos conceitos sugeridos, desmotivação da equi-
pe comprometida com a implementação e análise do ROIT.

10. ARQUITETURA ORGANIZACIONAL

Estrutura de divisão de trabalho

Estrutura funcional segmentada por unidades e departamentos de acordo

com suas características funcionais:

SU — Unidades de Suporte

São as áreas da empresa TOP que atuam como apoio às demais áreas de

negócio. São elas:

g Administração geral;

g Finanças;

g Operações;

g Tecnologia.

NU — Unidades de Negócio

06 - Agregando valor.pmd 15/11/2006, 22:45367



368

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

São as áreas que atuam diretamente no negócio, seja no desenvolvimento de
produtos, identificação de parcerias e gestão do risco. As áreas desta unidade são:

g Produtos e marketing;

g Técnica;

g Comercial.

Formas de relacionamento funcional

A cultura de relacionamento na empresa TOP é informal e de portas abertas.
Existe liberdade de interação entre os níveis hierárquicos. A estrutura hierárquica
achatada contribui para o livre acesso aos departamentos e níveis superiores.

Estrutura decisória

A gestão de orçamento é descentralizada por unidade da empresa. Esta
autonomia contribui para a agilidade no processo decisório. As decisões corporativas
são compartilhadas com o comitê executivo, formado pelo presidente e diretores
das diversas áreas de trabalho.

Formação de imagem organizacional

A empresa TOP foi constituída com bases sólidas, tendo mais de 160 anos
de atuação no mercado mundial. Seus valores institucionais estão presentes em
todas as operações no mundo. Em todos os países em que estão presentes, inves-
tem no desenvolvimento local. O assunto responsabilidade social é tratado
corporativamente. Na empresa TOP há um comitê de responsabilidade social que
implementa ações para conscientizar os funcionários para a responsabilidade para
com o meio ambiente.

As bases do programa estão definidas com base nos 4 R’s: Repensar, Reciclar,
Reutilizar e Reduzir.

11. MODELO DE GESTÃO DE COMPETÊNCIAS
Avaliação de desempenho e identificação de potencial

O principal objetivo da avaliação de desempenho é ter um processo contí-
nuo e dinâmico de gestão, avaliação e desenvolvimento das performances indivi-
duais, visando o melhor nível de resultados para a organização.

A avaliação de desempenho é um instrumento/ferramenta, que possibilita
a comunicação entre gestor e subordinado e possui entre suas funcionalidades a
identificação das competências a serem desenvolvidas.

Ela é capaz de gerar informações em âmbito organizacional e pessoal,
possibilitando à organização informações para implementação de ações
organizacionais, que orientem a força de trabalho na busca de novos padrões de
qualidade e produtividade.
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No âmbito pessoal, fornece respostas importantes para o desenvolvimento
dos membros da organização, possibilitando que individualmente recebam o feedback
sobre sua atuação e recebam orientação e estímulo para desempenho crescente.

Uma das mais importantes metas da TOP é criar uma cultura de alto de-
sempenho e comprometimento, na qual os líderes têm a responsabilidade pes-
soal de guiar e desenvolver as pessoas, além de conduzir os negócios para o
melhor desempenho da empresa.

Sistema de recompensa e de remuneração

Os principais objetivos da administração salarial são: remunerar em linha
com o mercado; garantir o equilíbrio entre os interesses financeiros do negócio e a
filosofia salarial para os empregados; disponibilizar alternativas na gestão de pessoas,
fornecendo meios adequados para a movimentação de pessoal horizontal/vertical;
e desenvolvimento de carreira, como também de racionalização de despesas.

A remuneração tem como objeto principal atrair, reter, motivar e reconhecer
performance, gerando funcionários comprometidos e satisfeitos com a empresa.

A política adotada na TOP é atrair, reconhecer, recompensar e reter profissio-
nais qualificados e talentosos através de programas de remuneração,
focados no reconhecimento e desempenho diferenciado com desenho e valores
alinhados com o mercado e atrelados à estrutura de cargos e salários, políticas de
desenvolvimento e de recursos humanos e treinamento.

Promovendo e assegurando assim, a consistência da estrutura organizacional.

Capacitação dos funcionários

A grande preocupação das organizações modernas é alcançar de forma eficaz
seus objetivos. Sendo o potencial humano o maior patrimônio das empresas, torna-se
extremamente necessário o investimento no desenvolvimento deste potencial.

As organizações  que investem no desenvolvimento dos funcionários ten-
dem a possuir vantagens e diferenciais competitivos.

O desenvolvimento pode ser entendido como o aumento da capacidade da
pessoa em agregar valores para a organização. Ao mesmo tempo a organização
transfere seu patrimônio de conhecimentos para as pessoas, enriquecendo-as e
preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais.

Desenvolvimento gerencial

Todo líder tem a capacidade de criar uma visão mobilizadora que leva as
pessoas a um novo lugar e, depois, de transformar essa visão em realidade.

A capacitação gerencial é um fator importante no desenvolvimento da
empresa. Os líderes têm a responsabilidade pessoal de guiar e desenvolver as
pessoas, além de conduzir os negócios para o melhor desempenho da empresa.
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O desenvolvimento gerencial  tem por objetivo desenvolver as competências
gerencias, que devem estar atreladas ao plano estratégico da organização.

A empresa TOP possui competências essenciais para liderança, que são:

g Conhecimento do negócio;

g Desenvolvimento de equipes de alta performance;

g Liderança visionária;

g Planejamento estratégico.

Planejamento de carreiras

A rápida evolução tecnológica que estamos vivenciando acelera as trans-
formações nas relações econômicas globais. Dada a integração cada vez maior da
economia mundial, torna-se necessário avaliar continuamente os pré-requisitos
para o planejamento de carreiras. Na TOP o plano de carreira está dividido em
altos potenciais e potenciais estáveis:

 Altos potenciais:

1 — Público: gerentes e superintendentes.

Critérios: avaliação anual de desempenho acima do esperado e alto potencial
de crescimento vertical (assumir desafios nos níveis hierárquicos superiores).

Ações de desenvolvimento e carreira:

g Atinge a média salarial de mercado em dois anos;

g Revisão salarial semestral;

g Permanecer no máximo três anos na mesma área (para permitir o desen-
volvimento de novas habilidades e conhecimento do negócio);

g Programas de desenvolvimento no exterior;

g Planejamento de sucessão, com avaliação de potencial;

g Programa de coaching;

g Programa de mentoring;

g Entrevista de carreira semestral com superior mediato (chefe do chefe);

g Bônus diferenciado da participação nos lucros.

2 — Público: Trainees

Critérios: formandos em instituições de 1ª linha, com alto potencial de crescimen-
to vertical para ocupar posições de liderança. Ações de desenvolvimento e carreira:
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g Durante o programa de quinze meses permanecem no nível analista sênior;

g Ao final do programa são promovidos a supervisor;

g No período entre um e dois anos são promovidos a coordenadores;

g No período entre um e dois anos são promovidos a gerentes.

Ao assumir a posição gerencial, o plano de carreira passa a fazer parte do
plano de carreira gerencial descrito anteriormente.

Potenciais estáveis

Gerentes e superintendentes com avaliação anual de desempenho acima
ou dentro do esperado, com potencial de crescimento horizontal (assumir novos
desafios no nível atual de responsabilidade).

g Atinge a média salarial de mercado em 4 anos;

g Revisão salarial anual;

g Programa de coaching;

g Entrevista de carreira anual com superior mediato (chefe do chefe);

g Participação nos lucros.

Mecanismo de controle funcional

O controle funcional possibilita o conhecimento da cultura, clima e  tendên-
cias organizacionais. Tem por objetivo alavancar informações para o planejamen-
to estratégico da empresa e dar suporte para a liderança.

Na TOP, temos alguns programas de controle funcional:

g Comunicação corporativa;

g Diagnóstico de comunicação interna;

g Calendário anual de compensações;

g Balanço social;

g Participação nos resultados;

g Programa de voluntariado.

Gestão da inovação e das mudanças

A gestão da inovação é a capacidade da organização em lançar novos
produtos e serviços com maior velocidade, menor custo e com maior segurança no
atendimento às necessidades do mercado.

Os principais resultados da aplicação da gestão da inovação são:
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g Melhoria do índice de sucesso no lançamento de novos produtos e serviços;

g Redução no prazo e nos custos de desenvolvimento de novos produtos;

g Aumento da confiabilidade dos produtos e serviços;

g Aumento da rentabilidade do portifólio de produtos da empresa.

Na TOP, as ações de inovação e mudança estão centradas na gestão de
projetos e no desenvolvimento que sustente o crescimento da organização.

12. AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA
Para implementar a cultura de ROIT na empresa TOP, seguiremos as etapas

abordadas na metodologia de Jack Phillips, apresentada anteriormente, contem-
plando todas as atividades relacionadas a cada uma delas:
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Etapa 1: Planejamento da avaliação

A fase de planejamento divide-se em duas tarefas principais: definição de
objetivos e planos.

Objetivos

A definição de objetivos contempla, basicamente, o alinhamento estratégico
briefing com os tomadores de decisão, para que haja uma mobilização focada em
resultados, e o levantamento dos objetivos de negócio da empresa de acordo com
estratégias, Missão e Visão da empresa TOP. Dessa maneira objetivamos garantir
um foco estratégico no negócio, baseado na agregação de valor e incremento da
percepção da corporação como uma organização que aprende e se desenvolve.

Missão

“Existimos para oferecer, de forma alegre e inovadora, soluções financeiras
adequadas às necessidades de nossos clientes, baseados em princípios éticos e
comunicação transparente.”

Visão

“Ser a melhor empresa de serviços financeiros para o segmento de baixa
renda, oferecendo soluções inovadoras, flexíveis e eficientes, com a melhor rela-
ção custo-benefício, inspirando respeito e confiança aos funcionários e gerando
valor ao acionista.”

A partir da identificação dos objetivos de negócio, listamos e definimos as
prioridades de ação. Dessa forma, identificamos para a empresa TOP a priorização
do aumento do índice de encantamento dos clientes.

Abaixo, apresentamos um gráfico que aborda os conceitos de “Satisfação,
Encantamento e Frustração”, imprescindíveis para compreender a teoria do “nível
de encantamento”.
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O nível de encantamento é medido em virtude de duas variáveis prin-
cipais: o nível de expectativa que o cliente possui em relação a um determi-
nado produto ou serviço e o nível de realidade frente ao contato direto com
a empresa.

Dependendo do cruzamento desses dois níveis, o cliente tem uma percep-
ção de frustração, satisfação ou encantamento com a empresa.

O nível de encantamento não é percentual ou em escala, visto que de-
pende única e exclusivamente do nível inicial de expectativa do cliente (sendo
ele qual for). Uma vez obtendo um nível de realidade superior ao da expectati-
va, o cliente estará encantado. É esse nível de encantamento que temos como
foco de incremento para a empresa TOP.

Planos

Depois de definido qual é o objetivo a ser alcançado, devem ser traça-
dos planos para atingi-lo. Esses planos envolvem criação de novas ferramentas
e indicadores, revisão de processos, ações de marketing, desenvolvimento de
produtos etc.

Assim, para atingirmos o objetivo proposto, aumentar o índice de en-
cantamento dos clientes da empresa TOP, identificamos os seguintes planos:

Criação de indicadores

g Avaliação de atendimento (felizmômetro);

g Avaliação de nível de fidelização dos clientes que retornam à loja mais de
uma vez;

g Pesquisa sobre índice de clientes novos por indicação;

g Sistema de atendimento ao cliente: levantamento de volume de
reclamações e elogios;

g Indicador de relacionamento: pesquisa, realizada junto aos clientes cor-
rentes, sobre os tipos de produtos e serviços que utilizam, o tipo de relacio-
namento com a empresa, o nível de inadimplência etc.

Desenho de processos

g Criação de um processo de atendimento que garanta o encantamento
dos clientes;

g Criação de área e procedimentos específicos para tratamento de reclamações;

g Criação de área e procedimentos específicos para relacionamento com
inadimplentes.
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Desenvolvimento de competências

g Foco no cliente;

g Comunicação interpessoal;

g Foco no resultado;

g Negociação;

g Conhecimento de produtos.

As competências que podem ser desenvolvidas com eventos de treinamen-
to são isoladas, criando-se um plano de aprendizagem, de acordo com os princí-
pios: andragogia e variáveis para a escolha do pacote de recursos mais adequado
para a entrega do conteúdo.

Dessa forma, identificamos o seguinte plano de aprendizagem para os en-
volvidos no processo:

Etapa 2: Coleta de dados

De acordo com os planos de aprendizagem, é realizada a coleta de da-

dos. Nessa fase, deve-se planejar a convocação de forma inteligente, ou seja,

só indicar o plano de aprendizagem ou desenvolvimento para quem precisa.

Para realizarmos as convocações para cada evento, utilizaremos as ferra-

mentas e os indicadores na tabela que segue:

 
Competência 

 

 
Formato 

 

 
Ferramentas 

 
 
Foco no cliente 

 
Síncrono 
(ao vivo) 

 

 
Treinamento presencial ou Sala virtual/ 

Videoconferência 

 
Foco no resultado 

 
Síncrono 
(ao vivo) 

 
Treinamento presencial ou Sala virtual/ 

Videoconferência 
 

 
 
Negociação 

 
Síncrono (ao vivo) + 

Assíncrono 
(a qualquer hora, em 

qualquer lugar) 

 
Síncrono: treinamento presencial ou Sala 

virtual/ Videoconferência. 
Assíncrono: treinamentos pela web, pelo 

computador, vídeo e apostila. 
 
 
Conhecimento de 
produtos 
 

 
Assíncrono 

(a qualquer hora, em 
qualquer lugar) 

 
Assíncrono: treinamentos pela web, pelo 

computador, vídeo e apostila. 
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Em virtude do plano de treinamento e dos resultados obtidos com os
indicadores de cada competência, são realizadas as convocações individuais,
por e-mail.

O fator fundamental desta fase, além da convocação inteligente, é criar
o grupo de controle, ou seja, separar um grupo de não treinados para que,
após os eventos de treinamento, possa haver uma base de comparação dos
indicadores.

Além disso, nessa fase, devem ser realizadas as avaliações de treinamento,
de acordo com o critério, que segue:

g Durante o treinamento — aplicação de avaliação de satisfação/reação
(vide modelo abaixo) e aplicação de avaliação da aprendizagem (vide
modelo abaixo).

g Depois do treinamento — aplicação de avaliação de mudança de com-
portamento (vide modelo abaixo).

Etapa 3: Análise dos dados

Nessa fase, são isolados os efeitos dos eventos de treinamento. Para isso,
utilizamos os indicadores identificados na fase de planejamento:

 
Competência 

 
Ferramenta/ Indicador 

 
Convocação 

 
 
Foco no cliente 

 
Pré-teste on-line relacionado às 
fases do processo de 
atendimento da empresa TOP. 

 
Funcionários que obtiverem 
nota abaixo da média 
regional. 
 
 

 
Foco no resultado 

 
Médias mensais de vendas, 
considerando os últimos 4 meses. 

 
Funcionários que obtiverem 
médias abaixo da média 
regional. 
 

 
 
Negociação 

 
Simulação on-line relacionada aos 
princípios básicos da negociação. 

 
Funcionários que não 
atingirem o resultado 
positivo na negociação 
(relação ganha-ganha). 
 

 
Conhecimento de 
produtos 

 
Pré-teste on-line relacionado a 
cada um dos produtos da empresa 
TOP. 

 
Funcionários que obtiverem 
nota abaixo da média 
regional. 
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Depois, são analisados os dados referentes aos indicadores do grupo de
treinados e de não treinados:

 Ilustração apenas para demonstração do conceito.

Os números dependem do resultado obtido nos treinamentos.

 
Competência 

 

 
Indicadores 

 
 
 
 
Foco no cliente 

 
• Avaliação de atendimento (felizmômetro). 
• Avaliação de nível de fidelização dos clientes que retornam à 

loja mais de uma vez. 
• Pesquisa sobre índice de clientes novos por indicação. 
• Sistema de atendimento ao cliente: levantamento de volume 

de reclamações e elogios. 
 

 
Foco no resultado 

 
• Indicador de relacionamento: pesquisa, realizada junto aos 

clientes correntes, sobre os tipos de produtos e serviços que 
utilizam o tipo de relacionamento com a empresa, o nível de 
inadimplência etc. 

 
 
Negociação 
 

 
• Indicador de conversão de “clientes novos com crédito 

aprovado” em “vendas efetivadas”. 
 

 
Conhecimento de 
produtos 
 

 
• Testes periódicos on-line relacionados a cada um dos produtos 

da empresa TOP para medir nível de atualização. 
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A partir dos indicadores de resultados que foram isolados, faz-se a conver-
são desses indicadores para valores.

Calculamos o ROI de acordo com o valor monetário alcançado, considerando
todos os valores gastos com o treinamento, utilizando a fórmula de Jack Phillips.

Sendo assim, concluímos o alinhamento metodológico proposto para o cál-
culo do ROIT, com o objetivo de agregar valor ao negócio da empresa que o
implementará, além de promover uma vantagem competitiva, permeando uma
cultura de mudanças e alinhamentos estratégicos que flexibilizarão as tomadas de
decisão nos investimentos em treinamento, tornando-as mais eficazes e alinhadas
com a visão e missão da empresa.

13. CONCLUSÃO
Conforme proposto no início deste trabalho, a metodologia do ROIT aqui

apresentada permite aos tomadores de decisão uma gestão estratégica dos inves-
timentos em capital humano nas organizações.

Entretanto, para que esse objetivo seja alcançado, é fundamental que a
alta direção apóie o direcionamento da área de recursos humanos para os resulta-
dos da empresa.

Assim sendo, é necessário enfatizar novamente algumas premissas para
orientar os eventos de treinamento baseados em indicadores e para calcular e
analisar o impacto no negócio e o cálculo do ROIT, que são:

g Organização que possua foco em resultados;

g Existência de indicadores de negócio;

g Medição de resultados de grupos de treinados e não treinados;

g Estudos e análises de negócio incorporados ao processo de planejamento;

g Processo consistente de comunicação e marketing interno;

Após a conclusão do trabalho, fica claro que a inexistência dos pontos
descritos acima certamente dificulta ou até mesmo impossibilita a implementação
de uma medição de ROIT, pois não se trata somente de uma simples medição de
investimento. É uma mudança de cultura da empresa, cuja postura e estratégia
são focadas em resultados.
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Além disso, faz-se necessário esclarecer que a medição deve ser feita de
acordo com os projetos dentro de um processo de desenvolvimento, em virtude de
termos a criação de grupos de controle e, também, a criação e utilização de
indicadores específicos para cada objetivo.

Dessa forma, entendemos que o processo de desenvolvimento está atrela-
do às competências da empresa; porém, o evento de treinamento em si pode não
ser a resposta mais efetiva para o desenvolvimento dessas competências. Esse
processo de desenvolvimento deve ser administrado por recursos humanos e estar
voltado aos objetivos e metas da empresa, focados em resultados.

Caso as competências possam ser desenvolvidas por meio de projetos de
treinamento, será possível aplicar os conceitos da metodologia apresentada nesse
trabalho, de acordo com as fases e tarefas nela contidas.

Além disso, há algumas “lições aprendidas” que devem ser expostas, para
facilitar a decisão de implementação da metodologia nas empresas:

Não é possível medir ROIT de tudo.

g Contrariando alguns estudiosos no assunto, sabemos que é possível fazer
a medição de alguns componentes comportamentais, como, por exemplo,
“a melhoria da liderança” em um determinado nicho da empresa. Isso
depende exclusivamente dos indicadores a serem criados. Poderíamos uti-
lizar por exemplo, uma avaliação 360º como indicador para fazer a medi-
ção em um determinado período antes e depois do evento de treinamento
dessa competência;

Entretanto, o componente comportamental está ligado a outros fatores,
que nem sempre podem ser ligados a um evento específico de treinamen-
to, o que dificultaria a criação de indicadores focados na medição desses
resultados. Dessa forma, é necessário estudar outras opções de desenvolvi-
mento, que não estejam atrelados a eventos pontuais, diminuindo o custo
de investimento nesse tipo de projeto e definindo melhor o seu objetivo.
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Não “treinar só por treinar”, para garantir orçamento.

g Como já foi enfatizado, a eficácia da medição dos investimentos em treina-
mento depende, exclusivamente, de um processo voltado a resultados. Isso
inclui a mudança de cultura referente à quantidade de pessoas a serem treina-
das. Em um ambiente voltado a resultados, essa mentalidade deve ser excluí-
da do processo de desenvolvimento de recursos humanos, pois influencia nos
resultados diretos dos projetos de treinamento, já que a quantidade de pessoas
treinadas não está ligada a qualquer tipo de medição.

Se “não dá para medir” será que vale a pena treinar?

g Essa pergunta deve sempre acompanhar os profissionais de recursos huma-
nos e tomadores de decisão dos investimentos em treinamento;

Se não é possível medir, não será possível avaliar se melhorou. Essa é uma
verdade a ser aplicada ao universo de treinamento, em que a prioridade está
na identificação e definição dos indicadores que permitirão medir o antes e
depois. Programas ou projetos de treinamento muito bem estruturados serão
questionados quanto à sua eficácia e efetividade, se não tiverem indicadores.
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RESUMO
Este projeto tem a finalidade de mostrar a pesquisa e a viabilidade de

introduzir as MPE — Micro e Pequenas Empresas na área de comércio internacio-
nal. O grupo utilizou como base o setor de confecção, moda praia, exclusiva-
mente biquínis de duas peças, para mulheres entre quinze e quarenta anos,
destinados ao mercado australiano.

A escolha da faixa etária foi fruto de vários cruzamentos de dados obtidos
nos diversos órgãos oficiais e não oficiais da Austrália.

O critério de escolha do país, foi a grande semelhança de clima com o
Brasil, que é tropical praticamente durante o ano todo.

O canal de venda através da internet foi tido como o meio mais eficiente
para apresentar os produtos, devido ao baixo custo e ao grande poder de pene-
tração nas consumidoras, com o alto grau de acessos e comércio virtual do país
alvo, bem como a venda direta ao consumidor, evitando a intermediação de
agentes ou representantes.
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1. INTRODUÇÃO

O mercado internacional apresenta grandes oportunidades, não so-
mente para as grandes empresas, mas também para as micro e pequenas
empresas — MPE’s. A internacionalização faz parte das atividades da grande
maioria das empresas com intenção de sobreviver, crescer e perpetuar-se no
mercado.

Somente aquelas que apresentarem vantagens competitivas conseguirão
permanecer como preferidas e fidelizadas pelos consumidores.

Este trabalho tem o objetivo de mostrar que o comércio internacional
pode ser explorado não somente pelas transnacionais, multinacionais, grandes
ou médias empresas. As MPE’s podem, através de um elaborado plano de negó-
cios, apresentar resultados surpreendentes com a venda de produtos brasileiros
no exterior, notadamente na Austrália. Com competência e qualidade, poderão
atingir bons negócios.

Para compor o projeto foram utilizados dados colhidos nos diversos sites
disponíveis, com valores e quantidades negociadas no mercado internacional e
australiano de biquínis, mostrando que o Brasil tem grande potencial para aumen-
tar sua participação no setor.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA

DREVS Consultoria e Representação em Comércio Exterior Ltda., é uma
empresa dedicada à atividade de facilitar o comércio entre produtos brasileiros e
consumidores australianos.

A DREVS será encarregada da divulgação, logística e consultoria de exportação
de produtos brasileiros no exterior, especialmente biquínis para adultos.
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O mercado-alvo será a Austrália, em função do potencial existente quando
comparado com os atuais números do comércio entre Brasil e Austrália. O merca-
do australiano é de grande potencial, possui uma semelhança muito grande em
ralação ao mercado brasileiro, as estações do ano são semelhantes as do Brasil,
há uma boa receptividade de produtos e cultura brasileiros. É um país onde 30%
das mulheres estão na faixa etária do negócio (14 - 64 anos), consumidoras do
mercado fashion e com acesso à internet.

O mercado australiano já possui alguns concorrentes do nosso produto,
porém a Drevs se estabelecerá claramente como “ocupante de nicho”, e não
concorrerá nem com as chamadas “grifes” européias de alto valor agregado e
nem com os produtos orientais, totalmente focados em preço. Concorrerá com os
produtos de origem local, bem como algumas marcas americanas.

O grande diferencial competitivo será a qualidade, a flexibilidade para a
usuária facilmente montar o seu biquíni, bem como oferecer marcas e design bem
alternativos, valorizando a beleza da mulher, a paixão pela natureza, pela praia,
um apelo forte para a cultura brasileira e cores tropicais.

Outro diferencial será a compra através da internet, com garantia de troca,
entrega porta-a-porta, serviços diferenciados de rastreamento da encomenda, site
moderno e interativo, bem como a possibilidade de consultoria de moda e suges-
tões de modelos de acordo com o perfil descrito pela cliente.

A empresa terá sua sede em São Paulo, contará com capital próprio e cinco
sócios-diretores. Muitas das atividades, como SAC e web designer, serão
terceirizados. Os fornecedores dos modelos e coleções serão escolhidos com rigo-
rosos critérios de qualidade, garantia de entrega e participação ativa no envio de
catálogo impresso e eletrônico, bem como análise e estudo das tendências de
mercado. Todas as confecções são de pequeno porte, com flexibilidade e apoio às
ações da DREVS.

3. DECLARAÇÃO DA VISÃO E DA MISSÃO
Nossa missão é vestir as australianas com o glamour e a beleza das mulhe-

res das praias brasileiras. Divulgar e facilitar a exportação de nossos produtos,
gerando lucro para a empresa.

Nossa visão é vestir todas as mulheres australianas com os produtos brasileiros.

4. ANÁLISE MICROAMBIENTE

4.1 Análise das forças competitivas — informações gerais

Existem atualmente cerca de trezentas marcas diferentes de biquínis, dispo-
níveis no mercado australiano, basicamente divididas em quatro grandes grupos:
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g Indústria local (Austrália);

gGrandes grifes européias e norte americanas;

gExportadores brasileiros;

gExportadores asiáticos.

Em unidades, o mercado é dominado por fabricantes asiáticos, principal-
mente sul-coreanos e chineses. Isto acontece devido à proximidade desses países
e aos valores extremamente baixos.

Em faturamento, a liderança é dividida entre as marcas asiáticas e as grifes
européias e norte americanas, pois apesar do menor volume, as grifes têm maior
valor agregado. Não existem disponíveis informações precisas sobre o tamanho do
mercado de biquínis na Austrália, porém, por comparação com mercados mais
desenvolvidos, podemos estimar que:

Tabela 1: População França x Austrália

Fonte: U.S. Embassy Comercial Service - Paris, France

A intensidade da rivalidade entre os concorrentes é medida por alguns itens
estratégicos:

Tabela 2: Intensidade da rivalidade

Fonte:Government of Samoa Study - manufacture of beach wear

País População Mulheres 

entre 14 

e 64 anos 

Tamanho 

do 

Mercado 

USD 

Tamanho 

do 

Mercado 

Unidades 

Preço 

Médio 

França 59.765.922 19.000.000 246 Milhões 8,2 Milhões US$ 31,00 

Austrália 19.546.792 6.000.000 97 Milhões 3,0 Milhões US$ 30,00 

 

Itens estratégicos % Nossa 
empresa 

Indústria 
Local 

Grifes 
Européias 

Asiáticos 

- Disponibilidade de Capital 
- Marca 
- Economia de Escala 
- Qualidade RH 
- Market-Share 
- Faturamento 
- Capacidade Retaliação 
- Barreiras Emocionais 
- Inovação 
- Restrições Governo 
- Patentes 
- Parcerias Estratégicas 
- Investimentos 
- Custos Fixos de Saída 

5% 
25% 
5% 
5% 
5% 

15% 
0% 
0% 

20% 
0% 
0% 

10% 
15% 
0% 

0,5 
3,5 
5,0 
3,0 
0 
0 
- 
- 

5,0 
- 
- 

1,0 
1,0 
- 

2,0 
2,0 
3,0 
2,0 
3,5 
2,0 
- 
- 

1,0 
- 
- 

2,0 
1,0 
- 

5,0 
3,5 
3,0 
3,0 
2,5 
3,5 

- 
- 

3,0 
- 
- 

4,0 
5,0 

- 

2,5 
1,0 
3,5 
1,0 
4,0 
4,5 
- 
- 

1,0 
- 
- 

3,0 
3,0 
- 

Total de Pontos  100
% 

2,3 1,9 3,8 2,4 
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Em relação aos canais de distribuição, o mercado australiano está dividido
da seguinte maneira:

Tabela 3: Canais de distribuição

Fonte: U.S. Embassy Comercial Service - Paris, France

Os grandes varejistas compram diretamente de fabricantes, enquanto os
menores compram de representantes ou distribuidores. Quanto maior o volume de
compra, maior é a exigência de preço, aumentando também o poder de barga-
nha dos compradores.

Para distribuição na Austrália muitos fabricantes utilizam representantes
locais. Basicamente, qualquer pessoa física ou jurídica que comprar uma quanti-
dade mínima de peças para mostruário, pode ser nomeado representante.

Em geral as grifes européias e norte americanas possuem maior disponibi-
lidade de capital, investindo fortemente no fortalecimento das marcas através de
meios de comunicação específicos. Já os exportadores asiáticos exploram muito
bem a venda, colocando seus produtos em todos os pontos-de-venda que traba-
lham em grande quantidade. Os produtos brasileiros, apesar de não terem o mes-
mo investimento em comunicação e nem estar presente em massa nos pontos-de-
venda, possuem diferenciais qualitativos. A marca “Brasil” já se tornou uma grife
para o mercado de biquínis. Por isso o produto é muito valorizado pelo consumidor
final, e procurado pelos canais de distribuição.

A indústria local vem se retraindo, por causa da atuação dos concorrentes,
perdendo espaço na participação. A entrada de uma nova empresa não é difícil. É
necessário ter um bom produto e acesso aos canais de distribuição.

Tabela 4: Tipos de barreira de entrada

Fonte: Government of Samoa Study - manufacture of beach wear

Ponto de Venda Volume Valor Poder de 
barganha 

Lojas de departamento 34,9% 29,0% Alto 
Lojas de artigos esportivos 17,4% 26,9% Médio 
Hipermercados / supermercados 14,0% 13,6% Alto 
Catálogos / internet 9,9% 6,5% Baixo 
Outros 23,9% 24,0% Baixo 

 

Grau de Eficiência Tipos de Barreira Entrada 
Alto Médio Baixo Nenhum 

- Tecnologia Patentes     
- Necessidade de Capital     
- Diferenciação de Produto     
- Acesso aos canais de Distribuição     
- Economias de Escala     
- Restrições Governamentais     
- Acesso Favorável às Matérias-Primas     
- Custo de Transferências     
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Não existe, a princípio, produtos substitutos que possam mudar totalmente
o mercado, porém, existem outros itens que chamam a atenção do consumidor na
mesma época de consumo do biquíni, como por exemplo: calçados de verão
(sandálias, chinelos, etc). Neste caso, o mercado precisa estar atento às ações do
mercado de calçados de verão, para disputar o poder de compra do consumidor
(“Wallet Share”).

Estrategicamente, a posição competitiva atual versus sua evolução prová-
vel nos próximos três anos, considerando as cinco forças descritas anteriormente,
pode ser demonstrada através do gráfico 1.

A estratégia é alcançar uma posição competitiva intermediária entre as
empresas asiáticas e as grifes européias, através das ações de Marketing descritas
posteriormente.

Gráfico 1: Posicionamento Estratégico

Fonte: adaptação de KOTLER, Phillip (2000)

5. ANÁLISE MACROAMBIENTE

5.1 Características físicas, sociais e demográficas da Austrália

5.1.1. História da Austrália

Antes de ser “colonizada” pelos ingleses, a Austrália, ou Terra Australis,
era considerada uma terra primitiva e sem atrativos que justificassem a sua
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exploração. Portugueses, Holandeses e piratas, reforçavam a idéia de que se
tratava de uma terra desabitada e totalmente sem importância. Em 22 de agos-
to de 1770, pela primeira vez, fincou-se ali a bandeira da Inglaterra, sendo
proclamada a posse da terra descoberta, chamada NEW SOUTH WALES, em
nome do Rei George III da Inglaterra.

A colonização da Austrália começou com o objetivo de esvaziar as cadeias
superlotadas da Inglaterra. Com a independência dos Estados Unidos, a Inglaterra
teve que parar de mandar convictos ou presos para América. Sendo assim, o Rei
passou a mandá-los à nova terra invadida. Os prisioneiros que pagavam suas pe-
nas (em média sete anos) eram libertados e recebiam terra para plantio, dando
início à expansão do continente. A vida dos primeiros colonos era extremamente
difícil e poucos se aventuravam além da baía de Sydney. Para se ter uma idéia, as
Blue Mountains (Montanhas Azuis), que hoje se localizam a duas horas de carro
do centro de Sydney, só foram cruzadas em 1813, ou seja, quarenta e três anos
após a primeira frota.

5.1.2. Características físicas geográficas e climáticas

A Austrália é o único continente ocupado inteiramente por uma só nação.
Localiza-se no hemisfério sul, ao sudoeste da Ásia, e encontra-se entre os ocea-
nos Pacífico e Índico. A Austrália, incluindo a ilha da Tasmânia, cobre uma área
de aproximadamente 7,7 milhões de quilômetros quadrados. Sua área tropical
abrange aproximadamente 40% do país. A Austrália estende-se por 3.700 qui-
lômetros de norte a sul e 4.000 quilômetros de leste a oeste.

A área continental é predominantemente plana e de baixo relevo, sendo a
parte central constituída de um deserto vasto e árido. Montanhas baixas, com
picos raramente ultrapassando 2.000 metros de altitude, formam cadeias que se
estendem por praticamente toda a costa leste do continente. A ilha da Tasmânia
é relativamente montanhosa, apesar de seus picos alcançarem menos de 2.000
metros de altitude. A Austrália é composta de uma grande variedade de zonas
climáticas, das regiões tropicais ao norte, passando pelas expansões áridas no
interior, até as áreas temperadas no sudeste. A pluviosidade é sazonal, e este é o
fator determinante das diferentes regiões climáticas encontradas pelo continente.

De modo geral, a Austrália é um continente muito seco, em que 80% do
país possui média pluviométrica anual abaixo de 600 mm. Podem haver grandes
flutuações sazonais na temperatura (de 50°C até abaixo de zero). As capitais
estaduais e as regiões litorâneas das zonas temperadas, onde a maioria da po-
pulação reside, geralmente gozam de climas agradáveis, com longas horas de
sol e invernos temperados. No entanto, três capitais estaduais, Sydney, Brisbane
e Darwin, tendem a ser quentes e úmidas no verão.
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5.1.3. Característica demográfica — população

A população residente na Austrália, segundo dados estatísticos projetados
pelo Australian Bureau of Statistics, em 30 de junho de 2004, é de 20,2 milhões.
A maioria da população está concentrada nas regiões litorâneas da costa leste:
New South Wales, Victoria e Queensland, conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 5: Distribuição da população por estados

Fonte: MRE – Ministério das Relações Exteriores – Publicações: Como Exportar para a Austrália.

Tabela 6: Distribuição da população por idade e sexo

Fonte: MRE – Ministério das Relações Exteriores – Publicações: Como Exportar para a Austrália

Tabela 7: Indicador sócio-econômico de comunicação e transporte

Fonte: MRE – Ministério das Relações Exteriores – Publicações: Como Exportar para a Austrália

Estados e Territórios População (milhões) (%) 
New South Wales (NSW) 6,8 33,6 
Victoria (VIC) 5,0 24,8 
Queensland (QLD) 3,9 19,3 
South Austrália (AS) 1,5 7,4 
Western Austrália (WA) 2,0 9,9 
Tasmânia (TAS) 482 2,4 
Australia Capital Territory (ACT)) 324 1,6 
Northern Territory (NT) 200 1,0 
Total 20,2 100 

 

Idade e Sexo População (milhões) (%) 
0 – 14  3.979.700 20 
15 – 44  8.622.700 43,4 
45 – 64  4.733.700 23,8 
65 –  2.544.500 12,8 
Mulheres 10.009.300 50,35 
Homens 9.871.300 49,65 
Diferença (M – H) 138.000  
Relação (H – M)  98,6  

 

Indicador Usuários 
Rádios por 1.000 habitantes 2.000 
Televisores por 1.000 habitantes 666 
Telefones por 1.000 habitantes 512 
Automóveis por 1.000 habitantes 478 
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5.2 Economia e finanças

5.2.1. Conjuntura econômica

O continente australiano caracteriza-se por possuir grande quantidade de
recursos naturais, assim como por ter mão-de-obra qualificada e criativa.

Os principais setores da economia australiana são ligados à produção de
matérias-primas, tais como a agricultura, a silvicultura, a pesca e a mineração. O
setor de manufatura é também um componente importante da economia. Dentro
deste setor, houve um aumento na produção de manufaturados complexos, que
são normalmente descritos como produtos de transformação elaborada (elaborately
transformed manufactures – ETM).

Nos últimos anos, várias indústrias de serviços gozaram de um crescimento
sólido e o Governo vem encorajando o desenvolvimento desse setor.

5.2.1.1 A economia australiana na década de 90

A situação da Austrália nos anos 90 foi marcada por uma recessão, no
início da década, seguida de um contínuo período de recuperação.

Tabela 8: Produto interno bruto e PIB per capita

Fonte: RBA – Reserve Bank of Australia (www.rba.gov.au)

A Austrália tem uma população relativamente pequena em relação às suas
dimensões territoriais. No entanto, per capita, a produção é consideravelmente alta.
Comparando-se com outros membros da OCDE, o PIB per capita se classifica em
17º lugar, entre os vinte e sete membros, de acordo com as estatísticas nacionais de
Produto da OCDE de 1997. Teve a maior taxa de crescimento no período de 1994 a
2003, maior que o crescimento do G7 e outros, conforme dados da tabela 9.

Ano PIB USD mil 
PIB per capita em 

USD mil 

1997-98 616.805 33,118 
1998-99 649.550 34,485 
1999-00 673.944 35,385 
2000-01 687.720 35,686 
2001-02 714.370 36,621 
2002-03 734.209 37,172 
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5.2.1.2 Índice de emprego

O crescimento do índice de emprego normalmente está relacionado ao
desenvolvimento econômico. Como resultado, o índice de emprego mais baixo,
em 2001/02, reflete as condições econômicas mais favoráveis dos anos anteriores.
Os dados de emprego mais recentes mostram sinais de melhoria relativa, que
parecem indicar um aumento na confiança do consumidor e na atividade econô-
mica do mercado.

Tabela 9: Taxa de Crescimento

Fonte: Australian Bureau of Statistics (www.abs.gov.au)

5.2.1.3 Preços e inflação

Entre março de 1983 e março de 1996, a taxa de inflação australiana, de
acordo com o índice de preços ao consumidor (CPI — consumer price index), teve
uma média de 5,5% ao ano. A taxa de inflação de 1998 à 2002 apresenta uma
média anual de 2,8%.

A inflação aumentou em meados dos anos 90, quando a Austrália emergiu
de um período de recessão. Atualmente, a economia australiana parece estar se
adaptando a um período de reduzido crescimento relativo. Houve uma série de
quedas nas taxas de juros oficiais nos últimos dois anos, como parte de um relaxa-
mento da política monetária do Reserve Bank (Banco Central).

Países Taxa de Crescimento 
1994 a 2003 

Austrália 3,8 
Canadá 3,4 
Estados Unidos 3,2 
Reino Unido 2,8 
França 2,1 
Itália 1,7 
Japão 1,3 
Alemanha 1,3 
Total G7 2,5 
Nova Zelândia 3,3 
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5.2.2 Moedas e finanças

5.2.2.1 O sistema monetário australiano

A unidade básica monetária australiana é o dólar australiano. Os dólares
australianos podem ser convertidos em outras moedas pelo valor do dia, em qual-
quer banco operador de moeda estrangeira na Austrália. Da mesma forma, outras
moedas podem ser convertidas em dólares australianos.

A tabela abaixo mostra a média das taxas de câmbio do dólar australiano
em relação ao real e a paridade em relação ao dólar americano nos últimos anos:

Tabela 10: Taxa de câmbio e paridade do dólar australiano

Fonte: Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br)

5.2.2.2 Sistema financeiro

Existem três componentes justapostos no sistema financeiro australiano: as
entidades financeiras e os órgãos de supervisão; os mercados financeiros e seus
participantes; e o sistema de pagamentos e seus participantes. Os mercados mais
importantes do sistema financeiro australiano são o de crédito, de ações, de inves-
timento a curto prazo, de títulos de dívidas a longo prazo e o mercado de câmbio
de moeda estrangeira.

Taxa1/ Paridade2/ Data 

Compra Venda Compra Venda 

02/01/2001 1,08296 1,08643 0,558920 0,560480 

29/06/2001 1,17612 1,18001 0,510445 0,511956 

31/12/2001 1,18565 1,18957 0,511144 0,512656 

28/06/2002 1,60242 1,60732 0,563518 0,565082 

31/12/2002 1,99416 2,00014 0,564518 0,566083 

03/01/2003 1,96663 1,97253 0,566916 0,568484 

01/07/2003 1,92267 1,92798 0,676162 0,677839 

31/12/2003 2,16839 2,17405 0,750724 0,752476 

01/07/2004 2,16540 2,17121 0,704448 0,706153 

31/12/2004 2,07195 2,07731 0,780809 0,782591 

01/07/2005 1,76023 1,76247 0,750600 0,751300 
1/ - Moeda contra Real 
2/ - Moeda contra US$ 
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Tabela 11: Taxa de juros

Fonte: RBA — Reserve Bank of Australia (www.rba.gov.au)

5.2.2.3 Reservas internacionais

O Reserve Bank controla as reservas do governo e funciona como um agen-
te financeiro, comprando títulos e mantendo o balanço do mercado financeiro
internacional, através de suas posições em moeda estrangeira. Grande parte das
reservas está em ouro e divisas, com o restante em títulos públicos.

5.2.2.4 Sistema bancário

São quatro os principais bancos comerciais na Austrália: o National Australia
Bank (NAB), Australia and New Zealand Banking Group (ANZ Bank), Westpac Banking
Corporation e o Commonwealth Bank. Durante a década de 90, houve uma série de
fusões e aquisições de alguns dos pequenos bancos estaduais e regionais.

5.2.3 Comércio exterior

5.2.3.1 Evolução recente

A Austrália, por ser um continente-ilha, depende do comércio internacio-
nal, que é responsável por uma grande parcela de suas atividades econômicas.
Isso faz com que o país seja um membro ativo do comércio mundial, participando
nas deliberações dos principais fóruns internacionais.

   
Bank-accepted 

Bills Treasury Note Yields Treasury Bonds 

 
Unofficial 
market          

 
11 

a.m. 
24 

hour          

 call call 
30 
day 

90 
day 

180 
day 

1 
month 

3 
months 

6 
months 

2 
years 

5 
years 

10 
years 

            
2-jan-2001 6,25  6,26 6,07 5,87 6,11 5,98 5,75 5,22 5,32 5,47 
2-jul-2001 5,00  5,05 5,01 5,01 4,91 4,88 4,89 5,35 5,83 6,10 
2-jan-2002 4,25  4,30 4,23 4,22 4,17 4,14 4,12 4,62 5,37 5,91 
1-jul-2002 4,75  4,98 5,13 5,25    5,46 5,80 6,01 
2-jan-2003 4,75  4,83 4,79 4,71    4,55 4,77 5,15 
2-jan-2004   5,44 5,52 5,60    5,41 5,64 5,67 
30-jul-2004   5,41 5,48 5,58    5,40 5,70 5,85 
31-dez-2004   5,41 5,43 5,47    5,06 5,22 5,33 
4-jan-2005   5,40 5,43 5,47    5,18 5,35 5,47 
1-mar-2005   5,62 5,76 5,87    5,55 5,58 5,62 
15-jun-2005   5,63 5,68 5,72    5,28 5,25 5,25 
29-jul-2005   5,60 5,64 5,67    5,14 5,13 5,13 
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Em comparação com o resto do mundo, a Austrália ocupa posição interme-
diária em termos comerciais. De acordo com a OMC, em 2001 a Austrália classi-
ficou-se em 25º lugar (Brasil — 26º) em relação ao volume mundial de exporta-
ções de produtos, e em 20º lugar (Brasil — 23º) em relação às importações. Em
termo de exportações de serviços, a Austrália ocupou o 25º lugar (Brasil — 33º), e
o 24º lugar para importações de serviços (Brasil 25º lugar).

Em relação ao total da atividade econômica, as exportações e as importa-
ções de produtos e serviços efetuadas pela Austrália em 2001 foram responsáveis
por 22% do PIB (16% em 1990).

Os principais itens de exportação continuam a ser os produtos agrícolas e os
recursos minerais. Houve, contudo, uma mudança na composição das exporta-
ções australianas nos últimos anos, a partir do crescimento registrado nas exporta-
ções de vários produtos de transformação elaborada, tais como máquinas de trans-
portes e equipamentos para telecomunicações.

A Austrália vem sendo há vários anos uma grande importadora de
ampla variedade de produtos manufaturados, juntamente com produtos deri-
vados de petróleo e produtos petroquímicos. A tendência das importações
australianas tem sido determinada pelas reduções nas tarifas nos últimos
quinze anos, e pela crescente especialização de várias indústrias dentro do
setor de manufatura.

Os principais parceiros comerciais da Austrália são o Japão, os Estados Uni-
dos, a Nova Zelândia, a República da Coréia e a China. Em relação a grupos
regionais, o principal mercado para a Austrália continua sendo a APEC1.

5.2.3.2 Direção do comércio

A APEC continua sendo o grupo comercial mais importante para a Austrá-
lia, comprando 72% do total das exportações australianas no biênio de 2000/1. A
Austrália mantém comércio com um grande número de países, apesar de 50% do
total comercial ser dividido entre os principais parceiros.

No período fiscal de 2000-01 destacam-se:

a) Aumento no superávit com o Japão, sendo resultado das exportações de
carvão australiano;

b) A redução do déficit comercial com os Estados Unidos, devido a exportação
de carne, automóveis e equipamentos de transportes;

c) O aumento do comércio com Singapura, relacionado com a exportação
de arroz e produtos derivados do petróleo;

1 Abrange a Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonésia, Japão, Coréia, Malásia,

México, Nova Zelândia, Papua Nova-Guiné, Filipinas, Cingapura, Formosa, Tailândia e EUA.
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d) O aumento no superávit com a República da Coréia e Formosa devido às
exportações de carvão, derivados de petróleo, ouro e metais ferrosos.

5.2.3.3. Exportações

O Japão é o maior mercado para a Austrália, representando cerca de US$
12,5 bilhões do total das exportações australianas (19,6%); os Estados Unidos foram
o segundo maior destinatário de suas exportações, com aproximadamente US$ 6,2
bilhões (9,7% do total), ficando a República da Coréia na terceira posição, com US$
4,9 bilhões (7,7% do total).

Do ponto de vista regional, o grupo de países da APEC continua sendo o
principal destinatário de exportações da Austrália. As exportações para o APEC
cresceram 9% em 2000-01 (US$ 44,427 milhões), e as exportações para a União
Européia cresceram 5% (US$ 13.566 milhões). É importante, entretanto, notar
que os países em desenvolvimento, vistos como um grupo, continuam a ser o
principal destino das exportações australianas.

As mercadorias exportadas durante 2000-01 atingiram o valor de US$ 63,6
bilhões, o que indica um aumento de 22% em relação a 1999-00. As várias alte-
rações estruturais na economia australiana, principalmente no setor de manufatu-
ra, têm correspondido mudanças na composição das exportações.

Houve queda na participação dos demais capítulos da pauta de expor-
tações, no total de mercadorias exportadas, em decorrência do realinhamento
da estrutura industrial australiana. Entretanto, alguns itens destes capítulos
registraram crescimento de exportação. No capítulo de matérias-primas, por
exemplo, as exportações de produtos alimentícios não processados, tiveram
um aumento de 15% ao ano desde 1991-92, e as de minerais cresceram 4%
ao ano desde 1991-92.

5.2.3.4 Importações

Os Estados Unidos, há vários anos, são o fornecedor mais importante da
Austrália, sendo responsáveis por mais de 19% do total de mercadorias importa-
das pelo país. Outros parceiros importantes são o Japão, o Reino Unido, a China,
a Malásia e a Alemanha.

Os capítulos mais importantes da pauta de importação referem-se a várias
categorias de máquinas e equipamentos, tais como automóveis de passageiros,
equipamentos de telecomunicação, computadores e máquinas de escritório, as-
sim como outros bens de capital. A Austrália tem uma forte demanda por maquinária
e equipamentos modernos, para serem utilizados principalmente em atividades
industriais, objetivando melhorias na competitividade.

Outra categoria importante é a de derivados de petróleo. Apesar da
Austrália ser produtora, alguns produtos mais especializados têm de ser obtidos
de fontes estrangeiras. Em parte, isso reflete a crescente especialização da
economia australiana, principalmente no setor industrial.
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5.2.3.5 Composição do comércio

A composição do comércio reflete a riqueza dos recursos naturais, a estru-
tura da indústria manufatureira e a ampla diversidade da demanda dos consumi-
dores. Por ser uma economia moderna e industrializada, a Austrália conta com
uma força de trabalho altamente treinada, uma ampla variedade de atividades
industriais e uma demanda relativamente alta para tecnologia moderna, incorpo-
rada em equipamentos, capital-intensivos e bens de consumo.

5.2.4 Relações econômico — comerciais Brasil — Austrália

5.2.4.1 Intercâmbio comercial bilateral

O Brasil é o parceiro diplomático comercial maior e mais antigo da Austrá-
lia na América do Sul. No entanto, o nível de comércio bilateral mantém-se
relativamente baixo, representando uma porcentagem comparativamente pe-
quena em relação ao comércio internacional total de ambos os países, e abran-
gendo uma variedade de produtos e serviços, em geral, restrita. De acordo com
as estatísticas da SECEX, a Austrália posicionou-se como o 35º mercado de
destino das exportações do Brasil (valor de US$ 247,3 milhões) e 34º parceiro
comercial no tocante às importações brasileiras (US$ 265,1 milhões em 2001).

Entre os vários fatores que influenciam negativamente o desenvolvi-
mento do comércio bilateral, está a falta de transporte direto — particular-
mente aéreo — entre a Austrália e o Brasil. A distância física entre os dois
países dificulta sobremaneira o desenvolvimento das suas relações econômi-
cas. Foram iniciadas conversações com o objetivo de melhorar o transporte
entre os dois países.

5.2.4.2. Composição do intercâmbio comercial bilateral

Existe um contraste marcante na pauta de comércio entre a Austrália e
o Brasil. Enquanto que a maior parte das exportações brasileiras para a Austrá-
lia é composta de produtos manufaturados (90%), as importações concen-
tram-se, sobretudo, em matérias-primas, especialmente carvão mineral. Nos
últimos anos, houve uma pequena variação na gama de produtos importados
pelo Brasil, com a inclusão de produtos manufaturados.

A análise por produtos do comércio entre a Austrália e o Brasil em 2002,
demonstra que os principais itens da pauta de exportação do Brasil são: veícu-
los com motor diesel para carga, sucos de laranjas, congelados, não fermenta-
dos, chassis com motor diesel e cabina para carga e fumo não manufaturado,
total ou parcialmente destalado, tipo Virgínia, entre outros. As importações
brasileiras, como mencionado anteriormente, continuam dominadas pelo car-
vão mineral (hulha 53%).
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5.2.4.3 Balanço de pagamentos bilateral

A análise do balanço de pagamentos total entre a Austrália e o Brasil des-
taca dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, com exceção do comércio de
produtos, a magnitude do comércio de serviços e de capital é bastante pequena.

Em segundo lugar, o comércio de serviços ocupa uma porcentagem míni-
ma do comércio bilateral. Conseqüentemente, existem oportunidades para o cres-
cimento nos vários setores do comércio de serviços entre a Austrália e o Brasil.

Os componentes restantes no balanço de pagamentos estão em quanti-
dades relativamente menores e parecem estar sujeitos a grandes oscilações a
cada ano. De modo geral, os principais fatores que influenciam a posição do
comércio do Brasil com a Austrália concentram-se no desenvolvimento do co-
mércio de mercadorias.

5.2.4.4 Investimentos bilaterais

Investimentos brasileiros na Austrália

O nível de investimento de companhias brasileiras na Austrália tem sido
bastante modesto. As únicas companhias brasileiras que atualmente contam
com um investimento importante na Austrália são a WEG Austrália Pty Ltd,
que estabeleceu uma sede em Noble, no Estado de Victoria, e a EMBRAER, no
mesmo estado.

Investimentos australianos no Brasil

O nível agregado de investimentos da Austrália no Brasil é relativamente
pequeno em comparação ao fluxo de investimentos no Brasil de países como os
Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e o Japão. Conseqüentemente, é difícil
obter estatísticas recentes sobre o investimento agregado da Austrália no Brasil,
ou sobre as tendências de investimentos.

Uma indicação da variedade e da magnitude de alguns investimentos mais
substanciais por companhias australianas na economia brasileira encontra-se na
análise seguinte:

g A BHP, uma das maiores companhias de recursos minerais da Austrália;

g A Western Mining Corporation, outra grande companhia de recursos mi-
nerais australiana;

g A Austoft estabeleceu uma joint-venture no mercado de segadeiras de
cana-de-açúcar;

g A M&O Group, na área de seguros marítimos;

g Quiksilver (confecções).
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5.2.4.5. Principais acordos econômicos Brasil-Austrália

O Brasil e a Austrália compartilham uma série de interesses comuns em
várias atividades internacionais de comércio, e têm atuado conjuntamente há
vários anos no sentido de fortalecê-los.

Um dos interesses comuns tem sido o de reduzir barreiras no comércio
internacional de produtos agrícolas, o que estimulou uma participação mais ativa
do Brasil no Grupo Cairns (um grupo de países encabeçado pela Austrália, com a
finalidade de estabelecer regras de comércio no setor agrícola).

A Austrália e a Nova Zelândia, que juntas participam do acordo Comer-
cial Closer Economic Relations (CER), aproximação de relações econômicas,
iniciaram um processo de cooperação comercial e de investimentos com o
Mercosul. Nesse cenário, o Brasil e a Austrália têm-se mostrado ativos na bus-
ca de soluções para facilitar e intensificar o comércio entre os dois países e
entre as duas regiões.

Outra área de cooperação envolve assuntos relativos ao meio-ambien-
te. A formação do Grupo de Valdívia, composto pela Argentina, Austrália,
Brasil, Chile, Nova Zelândia, África do Sul e Uruguai, permitiu maior aproxima-
ção entre países do hemisfério Sul, com a finalidade de encontrar procedimen-
tos comuns em relação ao meio-ambiente. Além disso, o Brasil tem expressa-
do interesse em participar de reuniões da APEC e também de estabelecer
laços com a ASEAN.

5.2.4.6 Linhas de créditos de bancos brasileiros

Qualquer exportador brasileiro interessado em obter crédito para exportar
para a Austrália deve consultar os bancos comerciais no Brasil a respeito dos re-
querimentos para linhas de crédito, inclusive custos, taxas de juros, limites de
empréstimos e outros parâmetros.

5.3. Análise swot
5.3.1 Análise do ambiente externo (oportunidades e ameaças)

O comércio mundial de biquínis, conforme dados divulgados pelo MIDC/
Secex (tabela 12), teve um crescimento de 53,47% no período de 2001 a 2003,
com um crescimento espetacular da China no setor (374,76%). O Brasil, apesar
de ser um país tropical e possuir extensa faixa litorânea, com atrativos para
turistas do mundo inteiro, tem uma participação irrisória no mercado mundial. A
Tailândia vem em 2º lugar, apesar da expressiva queda na participação. Em 3º,
Israel e em 4º lugar Hong Kong e Itália. Apesar da grande participação chinesa,
a DREVS tem como maior trunfo a oferta de produtos de excelente qualidade e
dos últimos lançamentos das coleções de estilistas brasileiros; aliado à parceria
exclusiva da Federal Express para entrega em, no máximo, quatro dias do fatura-
mento do pedido. Este foco da empresa serve como meio para afastar os concor-
rentes brasileiros ou aliar-se a estes para afastar os principais concorrentes, que
são os fabricantes chineses.
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Tabela 12: Comércio de biquínis

  

Fonte: MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior/SECEX/Banco de Dados Aliceweb
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Oportunidades

1. A empresa oferece biquínis de
excelente qualidade e últimos lan-
çamentos.

2. A empresa efetuou parceria de
entrega dos produtos com a Fe-
deral Express - Fedex.

3. A empresa firmou parceria com
diversos fornecedores locais para
confecção e entrega dos produtos.

4. A empresa firmou contrato de
publicidade dos biquínis no site
australiano da Ebay.

Ameaças

1. Os concorrentes brasileiros co-
meçam a vender via internet.

2. Os concorrentes chineses me-
lhoram a qualidade dos produtos.

3. O governo australiano estabe-
lece barreiras técnicas para os pro-
dutos de origem brasileira.

4. Mudanças climáticas que alte-
rem para baixo o consumo

Probabilidade de sucesso

Alta Baixa

A
tr

at
iv

id
ad

e

Probabilidade de ocorrência

Alta Baixa

G
ra

vi
d

ad
e

Fonte: Adaptação de KOTLER, Philip (2000)

5.3.2 Análise do ambiente interno (forças e fraquezas)

A fim de conseguir vantagem competitiva em relação aos concorrentes, a
DREVS levantou as principais características que a empresa precisa ter para con-
quistar e manter as clientes australianas. Começando pela reputação e participa-
ção do mercado: como empresa nova é obrigação cumprir os prazos e qualidade
a todo custo, com acompanhamento diário dos pedidos, despachos, acuso de
recebimento pela cliente e pós-venda. Os funcionários e dirigentes da empresa
deverão estar conscientes deste requisito para enfrentar os concorrentes, que não

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Alta 

Baixa  

Tabela 13: Matriz de Oportunidades e Ameaças
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são poucos. A experiência dos dirigentes em conduzir empreendimentos de co-
mércio exterior é uma das grandes forças que a DREVS possui: profissionais com
experiência em negócios internacionais e empreendedores com larga experiência
comercial e financeira.

Tabela 14: Lista de verificação para análise de forças/fraquezas

Fonte: Fonte: Adaptação de KOTLER, Philip (2000)

07 - Biquínis.Pmd 15/11/2006, 22:44405



406

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

5.3.3 Relatório da análise de mercados e produtos (radar comercial)

Performance do comércio de biquÍnis: crescente

Representatividade do Brasil: 2001 = 0,28%; 2002 = 1,57% e 2003 = 1,68%

Desempenho exportador brasileiro: US$ 1.240,00 (US$ 1.000,00 Média de
2001 a 2003)*

Potencial importador a ser explorado: US$ 1.000,00 (FOB) — 2.324  ou  99,8%

Preço Médio (US$ por unidade)

Importações totais da Austrália: 2001 = US$2.495,00; 2002 = US$2.615,00 e

      2003 = US$2.512,00*

Exportações totais do Brasil: 2001 = US$ 3.751,00; 2002 = US$ 4.146,00;

               2003 = US$ 4.067,00 e 2004 = US $ 4.920,00*

Exportações totais do Brasil para a Austrália:

 2001 = US$ 0,00; 2002 = US$ 9.122,00;

 2003 = US$ 4.247,00 e 2004 = US$ 6.340,00*

Comércio de biquínis entre Brasil e Austrália (em dólares mil)

Tabela 15: Importação total de biquínis da Austrália

Fonte: MDCI — SECEX (Radar Comercial — Análises de Mercados e Produtos)

Tabela 16: Exportação total de biquínis do Brasil

Fonte: MDCI – SECEX (Radar Comercial – Análises de Mercados e Produtos)

Tabela 17: Exportações de biquínis do Brasil para a Austrália
                                   (em unidades)

Fonte: MDCI – SECEX (Radar Comercial — Análises de Mercados e Produtos)

2001 0 200

2001 USD 793 2002 USD 948 2003 USD 1.980 2004 USD 4.451 

2001 USD 1.792 2002 USD 2.444 2003 USD 2.750 
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6. OBJETIVOS E METAS DO PLANO DE NEGÓCIOS

6.1 Metas

A viabilidade do projeto dependerá do patamar de venda anual de 10.000
(dez mil) peças, ao preço médio de USD 30,00 o conjunto, no prazo de no máximo
três anos.

Para atingir este patamar, as metas deverão ser atingidas por etapas, ou
seja: 4.000 peças no primeiro ano, 8.000 peças, no segundo e 10.000 peças no
terceiro. O faturamento deverá ser de: USD 120.000,00 no primeiro ano, USD
240.000,00 no segundo ano e USD 300.000,00 no terceiro ano.

 6.2 Plano de negócios

A concretização das metas deverá ser através das vendas via internet, com
acompanhamento das estratégias de marketing focadas nas propagandas dos prin-
cipais sites australianos.

7. ANÁLISE ESTRATÉGICA
A DREVS Representação Comercial e Consultoria em Comércio Exterior

Ltda., sediada em São Paulo (SP), recém fundada pelos alunos da FGV —
Management, curso de MBA Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacio-
nais. Turma ABC 5, efetuou levantamento sobre o mercado de roupas de praia no
mercado da Austrália e chegou a seguinte conclusão:

“O mercado australiano, em especial as australianas na faixa etária de 15
a 40 anos, está ávido por consumir os biquínis do Brasil.”

O mercado australiano deste produto pode ser dividido em dois segmentos:

h de consumo em massa — dominado pelos asiáticos (China). A proximi-
dade física, proporciona menos gastos com transporte, e aliada aos baixos custos
do setor de confecções. O valor médio de cada conjunto é de USD 3 a 5,00;

h de marcas — com fornecedores franceses e alguns brasileiros, vendidos a
preços que podem chegar a até USD 100,00 um único conjunto.

A Austrália é um país de extensão territorial e litorâneo idêntico ao Brasil e
com uma alta taxa de inclusão digital. Por isso a DREVS, centralizará suas vendas
de biquínis, exclusivamente por canais eletrônicos, via internet, atendendo o pú-
blico feminino na faixa etária de 15 a 40 anos. Os preços serão maiores que os
asiáticos e inferiores aos de marca.

Os exportadores brasileiros do setor não utilizam o meio eletrônico de ven-
da para a Austrália, que em sua maioria é dominado por poucas empresas locais.

07 - Biquínis.Pmd 15/11/2006, 22:44407



408

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

O comércio eletrônico na Austrália é muito bem difundido, existindo di-
versos sites que oferecem este serviço de vendas de roupas de praia. As peças
brasileiras são anunciadas com pouco destaque e misturadas com outros anun-
ciantes, dificultando a visibilidade da confecção e do principal atrativo que é o
MADE IN BRAZIL.

A criação de um site da empresa para divulgação exclusiva dos modelos de
biquínis brasileiros em hostess australianos e com links aos principais provedores
da Austrália, além de, inicialmente, aproveitar os sites existentes para anúncios,
norteará os meios de propaganda da empresa.

Com isso, pretendemos eliminar a cadeia de intermediários e distribuido-
res, oferecendo os produtos diretamente aos consumidores finais, com garantia de
entrega de no máximo uma semana após a confirmação do pedido, garantia de
reposição ou devolução, entrega na residência do consumidor e pagamentos atra-
vés de cartões de crédito internacionais.

A mulher australiana possui um biotipo semelhante ao da brasileira, por-
tanto, não há necessidade de adaptações nos moldes e os biquínis poderão ser
montados e escolhidos de acordo com o gosto das compradoras (parte de cima e
parte de baixo).

Desta forma, a empresa pretende trabalhar exclusivamente com biquínis
(duas peças) para mulheres na faixa etária de 15 a 40 anos.

8. AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MARKETING

8.1. Estratégia de produto

A estratégia para posicionamento do produto no mercado será de “Ocu-
pante de Nicho”, ou seja, não desafiar os grandes líderes no mercado de grifes,
neste caso européias, e nem desafiar os produtos de menor valor, neste caso de
origem chinesa ou países orientais.

Anualmente, no lançamento da estação primavera-verão, a coleção é re-
novada e lançada de acordo com novas cores, tendências de mercado e combina-
ções previamente expostas em feiras de modas e revistas famosas.

Atender um nicho específico de freqüentadoras de praia, de eventos de surf
e outros esportes de praia, focando as belas praias brasileiras, a mulher brasileira e
a divulgação em cima do nome brasileiro. Esta é a estratégia adotada para fixar a
importância da marca.

O produto tem “cara” de fashionable e versátil, visto que, a estratégia é
sugerir combinações já prontas, porém dar à cliente idéias e liberdade para que ela
adquira partes separadas dos biquínis, com cores e estampas a escolher. Ela monta
os seus modelos no próprio site, seguindo os tamanhos e medidas da Austrália.
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A embalagem do produto é exclusiva e especial, com fotos de praias e da
mulher brasileira. Enfim, com um forte apelo ao nome brasileiro, bastante bem
visto e apreciado pelo público-alvo em questão (jovem, praticantes de esportes,
freqüentadoras de praias e conectadas à internet).

8.2 Estratégia de divulgação

Os focos das ações de marketing são:

gCanais eletrônicos, com contatos para vendas diretas a grandes distribuido-
res na Austrália, com possibilidades de fabricação até com marcas próprias;

g Foco: (www.swimwear.com); MarEgeu (www.brazilian-biquinis.net),
Ebay (www.ebay.com). Estima-se que 84% das pessoas com idade de 16
anos (dados de 2003) possuem acesso a internet e está incorporado a
cultura australiana o hábito de consultar e comprar pela internet. Os cus-
tos de divulgação e venda pela internet são bastante acessíveis. Pelo
Ebay, por exemplo, você pode anunciar todos os produtos, as coleções
específicas e pagar quando da concretização do negócio (5,5% do valor
da venda);

gParticipação em feiras do setor, basicamente a Australian Fashion Week
(www.afw.com.au) e outros eventos da região, para divulgação do produ-
to, bem como para buscar representantes locais;

gAnúncios esporádicos em algumas revistas específicas com foco em surf e
revistas femininas. Principais: Beat Magazine, Jet Action Magazine, Surflife.
Para ações específicas na Austrália (anúncios, banners para participação
em feiras, organização da feira, etc.), contaremos com parceria de agência
de publicidade renomada e com experiência nesse tipo de projeto de
internacionalização de produtos e de marcas (algumas agências com este
perfil na Austrália: Badjar (mais famosa); Imagine Online, Walkers
Advertising.

Após pequena penetração no mercado, com vendas via canais eletrônicos e
divulgação em revistas e em feiras, algumas oportunidades de contatos com gran-
des lojas de departamento, bem como representantes e distribuidores específicos,

poderão tornar-se foco do negócio com a finalidade de diversificar as vendas.

8.3 Estratégia de serviços

Como a divulgação do produto será totalmente focada em distribuição e
venda via canais eletrônicos (seja no site diretamente ou em canais já existentes,
como Ebay, etc) e entrega via aérea, os serviços e diferenciais se concentrarão
basicamente em:
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gServiço on-line eficiente e rápido;

gFacilidade de navegação;

gFlexibilidade em montar as peças, escolha das cores e modelos.

gApós o fechamento do pedido, informações como forma de pagamento,
tempo de entrega, custos do produto, frete e impostos destacados aparecem
rapidamente;

gO cliente receberá uma senha para rastrear a sua solicitação e canal de
comunicação on-line, 24 horas, direto com a nossa central;

gO cliente terá a garantia de troca das peças;

gConsultoria de moda para dicas e sugestões também on-line 24 horas;

gEntrega em, no máximo quatro dias úteis após fechamento do pedido.

8.4 Estratégia de preços

Em relação aos principais concorrentes, produtos, preços e qualidade mé-
dia de mercado (basicamente marcas locais), temos uma classificação do nosso
produto e serviço conforme matriz abaixo:

Tabela 18: Classificação de produtos e serviços

Fonte: Adaptação do HOOLEY et al (2002)

Como a cliente terá liberdade para formar os seus conjuntos, os preços das
peças serão avulsos. Com a flexibilidade e constante alteração dos modelos, o
público-alvo poderá ficar menos sensível a diferentes posicionamentos de preço,
aceitando mais facilmente sua redução ou elevação.

Como competiremos com os produtos de médio custo, teremos uma polí-
tica de preços bastante agressiva, em relação ao preço médio da Austrália (USD
31,00/conjunto), ou seja, teremos posicionamento de preço competitivo aos pro-
dutos orientais (aprox. USD 20,00 /conjunto) e qualidade e glamour dos produ-
tos locais e de algumas grifes européias. Obviamente combinações diferencia-
das seguirão políticas de preços também diferenciadas (superiores a US$ 20,00/
conjunto).

 Alto Médio Baixo 
Custo unitário relativo  ♦  
Grau de energia para adquiri-lo   ♦ 
Valor para o cliente  ♦  
Atualização tecnológica  ♦  
Serviço prestado ao cliente ♦   
Frequência de compras   ♦ 
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Os produtos procedentes dos países DC (Developing Country), possuem
uma margem de preferência (SGP) sobre a taxa de importação. Para o NCM
6211.12.00 — biquínis femininos, a tarifa cai de 17,5% para 12,5%. Para obten-
ção deste benefício basta apresentar o certificado de origem Form A, mais fatura
comercial, emitido pelo exportador.

A partir de 1º de Janeiro de 2010 a tarifa passará a ser de 5%.

Na verdade, muitos fatores intangíveis considerados no momento da fixa-
ção do preço (apelo à moda, coleção, glamour, estilo brasileiro, sexy, etc) são
difíceis de serem contabilizados, porém são serviços que serão valorizados pela
cliente. O site, as fotos e os movimentos farão com que ela sinta o verdadeiro
espírito do produto (moda, beleza, toque, calor, areia, praia, movimento, leveza,
juventude, saúde, etc.)

8.5 Estratégia de comunicação.

A estratégia de comunicação adotada será diferenciada, na medida em
que teremos algumas características particulares:

g Alterar o hábito de compra do consumidor;

g Atrair o consumidor para compras via canal eletrônico;

g Buscar sinergia e construir relacionamento.

Outras Formas de Comunicação:

g Site próprio;

g Catálogo de fabricantes, com tipos de tecido, estampa e modelos;

g Embalagens diferenciadas;

g Ações e marcas próprias para grifes locais e/ou lojas de departamento.

Tabela 19: Conceito — Comunicação

Fonte: Adaptação do HOOLEY et al (2002)
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Tabela 20: Mix de comunicação e ciclo de vida do produto

Fonte: Adaptação do HOOLEY et al (2002)

9. ESTRATÉGIA DE LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO
“Logística é o processo de planejar, implementar e controlar fluxos e

armazenamentos eficientes e econômicos de matérias-primas, processamentos
de estoques, produtos acabados e informações correlatas, desde o ponto de ori-
gem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos
clientes” (Council of Logistics Management).

O papel da logística hoje é agregar valor ao produto. Valor que tenha per-
cepção ao cliente e elimina os custos que não agregam valor.

O comércio e a logística estão intrinsecamente relacionados aos corre-
dores internacionais de comércio. Uma transação internacional de comércio
entre dois países envolverá no mínimo três corredores logísticos integrados: um
no país de origem, outro entre o país de origem e o país de destino e um
terceiro no país de destino.

9.1 Brasil x Austrália

O intercâmbio comercial australiano representa aproximadamente 1,1% do
comércio mundial. As relações comerciais entre Brasil e Austrália ainda são pouco
relevantes para o comércio exterior de ambos os países. O intercâmbio bilateral
representa 0,4% do total do comércio exterior australiano e 0,5% do total brasileiro.

A distância relativamente grande que deve ser coberta para o transporte de
mercadorias é o fator determinante para o nível reduzido de comércio entre os
dois países.

 
INTRODUÇÃO 

 
CRESCIMENTO 

 
MATURIDADE 

 
DECLÍNIO 

Informar  Influenciar / Persuadir Lembrar  
- Divulgação do site em     
  diversos meios eletrônicos 
- Revistas especializadas em  
  moda / surf / praia 
- link ativo em sites de   
  compra específicos 
- Visitas em feiras  
  especializadas para busca  
  de revendedores  
- Patrocínio de eventos de  
  moda (praia) 

- Malas diretas  
-  Emails / Link em 
sites importantes 

- Brindes com e 
sem veículo de 
compra 
- Sorteios  
- Descontos 

Promoção / 
divulgação site, 
marketing direto 

 

CVP

Objetivo

Atividade

07 - Biquínis.Pmd 15/11/2006, 22:44412



413

Exportação de biquínis para a Austrália através da internet

vol. 4 - nº 1 - p. 381-418 - 2006

Devido ao bom relacionamento econômico e político entre Brasil e Austrá-
lia, e também as preferências tarifárias concedidas ao Brasil, no âmbito do Siste-
ma Geral de Preferências (SGP), mostram a existência de uma grande tendência
da intensificação nas relações comerciais entre os dois países.

A Austrália é um continente insular localizado no sudoeste asiático, com
aproximadamente 7,7 milhões de quilômetros quadrados e sem fronteiras terres-
tres, encontra-se entre os oceanos Pacífico e Índico. Sua área tropical abrange
aproximadamente 40% do país.

Sua localização geográfica facilita o desenvolvimento de seu comércio ex-
terior, principalmente no que se refere a transportes e fretes.

A análise destes dados, tendo como foco atender um nicho específico de
usuários do produto e considerando as vendas via comércio eletrônico mostra,
como melhor opção, a estratégia de logística de entrega porta-a-porta, utilizando
como padrão os envios via Federal Express — Fedex.

A utilização dessa distribuição trará uma maior comodidade à cliente, visto
que, no próprio site onde ela estará adquirindo o produto será apresentada a
opção de entrega via courrier, com os detalhes de entrega, desde o tempo de
trânsito, prazo para entrega em seu destino final, como também valores de fretes
internacionais e possíveis despesas na alfândega de destino. A cliente contará
com a facilidade de rastrear o seu produto também pelo site, e saber em tempo
real onde está sua mercadoria.

Serão atendidas todas as regiões, pois sempre estaremos embarcando para os
aeroportos alfandegados mais próximos do cliente final. São eles: Adelaide, Brisbaine,
Cairns, Christmas Island, Cocos Islands, Darwin, Gold Coast, Hobart, Melbourne, Norfolk
Island, Perth, Sydney, Camberra e Townsville. Existem 275 aeroportos autorizados na
Austrália, além de um grande número de pistas de aterrissagem.

Várias companhias aéreas internacionais realizam vôos regulares entre o
Brasil e a Austrália: Japan Airlines, Lufthansa Cargo, Air Canada, British Airlines,
UPS Cargo, Federal Express, Lan Chile, Polar, United Airlines, todas com vôos
diários via Europa, Estados Unidos da América e Canadá. Contam com duas a
quatro escalas, dependendo do aeroporto de destino.

O Transit Time Brasil - Austrália é de quatro a cinco dias.

A DREVS trabalhará em exclusividade com a empresa de courrier Federal
Express — FEDEX, que conta com frota própria e vôos diários, além de se respon-
sabilizar pela liberação alfandegária. Será utilizado o serviço de entrega Fedex
International Priority (Transit Time de quatro dias). É um serviço de transporte
expresso porta-a-porta, de amostras e encomendas de até 68 kg por volume.
Serão utilizadas as caixas-padrão fornecidas pela Fedex ou caixas próprias, de
acordo com a necessidade da cliente.
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Com essa parceria, o ganho com a redução das tarifas de frete será repas-
sado às clientes, com a finalidade de intensificar as vendas, via fidelização.

Cada 0,5 kg de nosso produto corresponde a seis biquínis completos (com
as duas partes). O equivalente a +/- USD 5,00 para receber o produto brasileiro na
Austrália, em seu endereço final, em quatro dias. A entrega dentro do território
australiano será de responsabilidade da Federal Express, via rodoviária, onde con-
ta também com frota própria de veículos. O valor do frete negociado é até a porta
do cliente final, incluindo assim o trajeto rodoviário.

Tabela 21: Fretes porta-a-porta FEDEX

Fonte: cotação Fedex Express

Existem fatores extremamente importantes, que foram levados em consi-
deração para a escolha da Austrália como país de destino das exportações da
empresa. O país possui 7,7 milhões de quilômetros quadrados, o que significa
grandes distâncias entre as diferentes regiões — 3.700 quilômetros de norte a sul
e 4.000 quilômetros de leste a oeste. Isto requer um longo tempo de viagem para
o transporte de mercadorias de um centro a outro. Outro fator é que a população
é relativamente pequena e bem dispersa por todo o país, com a maioria concen-
trada na região sudeste.

Existem serviços aéreos internacionais para várias cidades em toda a Aus-
trália. Mais uma vez, um grande volume de frete aéreo é direcionado aos princi-
pais aeroportos de Sydney, Melbourne, Brisbane e Perth, onde se localiza a maior
parte das atividades de manufatura e de distribuição.

Tabela 22: Fretes para o serviço aéreo

KG Valor frete USD 
0,5 29,50 
1,0 34,00 
1,5 38,00 
2,0 42,00 
2,5 46,00 

KG Valor frete USD 
Mínimo 150,00 
- 45 Kg 6,20 por Kg 
+ 45 Kg 4,90 por Kg 
+100 Kg 3,65 por Kg 

Fonte: cotação UPS SCS Supply Chain Solutions
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Comparando as tabelas de fretes 21 e 22, comprova-se a escolha pela entrega
via courrier, pois tratando-se de embarque aéreo, o mínimo cobrado por embarque é
de USD 150,00, isto é, a cada seis biquínis embarcados por courrier agrega-se +/- USD
5,00 por biquíni, já no aéreo este valor é de aproximadamente USD 25,00, sem contar
que a entrega do aéreo é no aeroporto e não no endereço final do cliente, ficando a
cargo do cliente os trâmites alfandegários e o transporte interno.

Dentro da Austrália, pode-se escolher o uso dos serviços aéreo, ferroviário
ou rodoviário para o transporte doméstico de mercadorias. O setor público tem um
papel cada vez menor nas atividades de transporte na Austrália. Todo o transporte
aéreo e rodoviário é operado por companhias do setor privado e a maior parte dos
serviços ferroviários estão sendo incorporados ou vendidos ao setor privado.

Os fatores determinantes do tipo de transporte a ser utilizado incluem o
tamanho e o valor dos produtos, a localização do ponto de entrada em relação ao
destino final e o tempo requerido para entrega dos produtos.

Tabela 23: Distâncias e tempo de viagem entre grandes cidades, via
aérea e terrestre

Fonte: MRE - Ministério das Relações Exteriores

O transporte rodoviário é de importância fundamental para a economia
australiana, já que é o único meio de transporte de passageiros e cargas entre
várias regiões. A Austrália conta com uma extensa rede de rodovias, abrangendo
desde auto-estradas, multi-pistas de alta qualidade, até as estradas de terra no
interior. O continente é dotado de um número ainda maior de rodovias que interli-
gam as capitais dos estados e dos territórios. O país conta com mais de 800.000 Km
em rodovias de todos os tipos. Devido à diversidade de condições climáticas e
tipos de terrenos, algumas rodovias, inclusive auto-estradas, são fechadas durante
condições climáticas adversas.

Com a participação das vendas via canal eletrônico, feiras internacionais e
revistas, espera-se, futuramente, ampliar os contatos com grandes lojas, represen-
tantes e distribuidores. A partir daí, poderemos contar com diferentes canais de
acesso ao mercado australiano, utilizando também da via de transporte marítimo.

 Via Aérea Via Terrestre 
 Km      Tempo Km       Tempo 
Sydney-Brisbane       771          1h      987         12h 
Sydney-Camberra       248        40min      327          3h 
Sydney-Melbourne       744         1h      959        11h 
Melbourne-Camberra       483         1h      842          8h 
Melbourne-Adelaide       660         1h      777          8h 
Melbourne-Perth    2.876        4h    3.341       56h 
Adelaide-Perth    2.216        3h    2.654       48h 
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Existem aproximadamente 20 portos principais, além de um grande núme-
ro de portos menores, localizados ao longo dos 37.000 km do litoral australiano.
Todos os portos dispõem de equipamentos e instalações modernas, adequadas
aos requerimentos de cada porto para carga geral. Os portos possuem uma varie-
dade de guindastes e esteiras rolantes; os portos de carga em contêiners normal-
mente possuem guindastes de grande capacidade e envergadura; os portos
especializados dispõem de equipamentos específicos para o tipo de carga com a
qual lidam. Existem vários serviços de balsas em operação: o principal deles é o
que combina o transporte de passageiro e carga, que atravessa o Estreito de Bass
entre Melbourne (Victoria) e Devonport (Tasmânia).

Há várias companhias de navegação, que oferecem serviços de carga entre
o Brasil e a Austrália. Alguns destes serviços operam diretamente entre os portos
australianos e brasileiros, enquanto outros operam indiretamente, exigindo a trans-
ferência da carga para outro navio em Cingapura (transbordo).

A freqüência dos serviços diretos pode ocorrer a cada duas semanas, en-
quanto que o indireto pode ocorrer semanalmente.

O Transit Time Brasil / Austrália é de 35 a 40 dias.

Tabela 24: Frete marítimo Brasil/Austrália

Fonte: cotação com a Leadership Freight Ltda.

10. CONCLUSÃO
A formação da empresa DREVS Consultoria e Representação em Comércio

Exterior Ltda., teve como objetivo mostrar a viabilidade de inserir uma pequena
empresa no comércio internacional.

A principal contribuição deste trabalho é mostrar aos empresários do ramo
de confecção de biquínis que é possível enfrentar a concorrência internacional,
desde que amparados por um projeto ou profissionalização da empresa, dos pro-
dutos e de seus funcionários.

Apesar das grandes dificuldades, tais como a distância do mercado, dos
baixos preços praticados pelos concorrentes asiáticos e a falta de tradição da
empresa, o grupo concluiu com este plano de negócios que as chances de au-
mentar o comércio de biquínis entre Brasil e Austrália é grande e o potencial de
mercado, bem como a similaridade de clima, podem intensificar chances de
sucesso a curto e médio prazo.

Frete USD 80,00 por kg/m3 + 24% Baf 

Frete para Container de 20’ USD 3.100,00 + USD 190,00 Baf 
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RESUMO
O trabalho proposto trata-se de um desafio, de certa forma instigante, para

os autores, pois está sendo concebido como uma oportunidade de tentar aglutinar
alguns conceitos e idéias já referenciadas, somando as experiências dos autores,
com o objetivo de responder à questão: Como as estratégias de marketing pode-
riam ser utilizadas na otimização de resultados do negócio Hospital?

A metodologia adotada foi: pesquisa bibliográfica — teórica e qualitativa.

Como cerne da questão — problema, apresentou-se, finalmente, as estra-
tégias de marketing como ferramenta de otimização de resultados para hospitais,
considerando três tipos de clientes: cliente — paciente, cliente — médico e cliente
— operadora de saúde.

O resultado desse trabalho, baseado nas percepções e experiência dos au-
tores durante a realização do estudo, foi de grande valia. Ele contribuiu para
reforçar um conceito empírico sobre o polêmico tema estudado, visto até então
como um mito, ou ainda um modismo que, quando utilizado algumas vezes,
apresentava resultados comprometidos, pois tinha seus conceitos deturpados e
equivocadamente empregados dentro do plano.

 Palavras-chave: estratégia de marketing; hospital.
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1. INTRODUÇÃO
O gestor hospitalar é submetido, diariamente, a um enorme desafio. Sobre

ele recai a responsabilidade de gerar o resultado que garantirá a manutenção das
atividades e, ainda, o retorno sobre o capital investido.

São diversos negócios dentro do Hospital, cada um com características pró-
prias. Também são vários os clientes da empresa Hospital, destacando-se: o pa-
ciente e seus familiares; o corpo clínico (médicos); o corpo de enfermagem e fun-
cionários administrativos e de áreas de apoio; os fornecedores de insumos e servi-
ços terceirizados (que atuam numa posição bivalente, ora como clientes, ora como
fornecedores) e os tomadores do serviço, responsáveis pelo pagamento das fatu-
ras hospitalares — as operadoras de planos de saúde. Cada qual com suas de-
mandas, culturas e valores, focando sua atenção em pontos determinados, e nem
sempre comuns.

Há também toda a complexidade do parque tecnológico hospitalar, com
seus altos custos de manutenção e de atualização; os aspectos relativos à área
física, regulamentados por rígida legislação sanitária; e a questão fundamental da
eficácia e adequação técnica dos processos desenvolvidos dentro da instituição, o
que em última instância, apesar e sobre todos os outros fatores, podem responder
pelo fracasso ou sucesso do negócio.

Assim, para gerir um Hospital como empresa se faz necessário a utilização
de toda metodologia gerencial aplicável, levando-se em conta, ainda, as delica-
das questões éticas envolvidas no atendimento à Saúde.

Some-se a tudo isto, o fato de os serviços “vendidos” pelo Hospital se
encontrarem, segundo KOTLER, em estado de demanda negativa, pois “ninguém
procura voluntariamente e por prazer por vacinas, cirurgias de vesícula, vasectomias
ou serviços odontológicos” (KOTLER, 2000).

Até bem pouco tempo, a inovação de serviços era sempre voltada para o
médico, e nunca era focada na satisfação plena do usuário. Esse conceito está se
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modificando, e hoje os serviços são mais direcionados para satisfazer as carências
do paciente, inclusive àquelas de ordem psicossocial, cultural ou até de conforto.

A assistência médica não deve ser elaborada e apresentada apenas pela
visão que os médicos e dirigentes tem como mais adequado ao paciente, mas sim
por aquilo que os próprios pacientes e seus familiares desejam comprar.

O modelo de paciente sofredor, brando, doente e frágil, está dando lugar a
um consumidor de saúde mais responsável e consciente das necessidades de seu
corpo, reivindicando um tratamento correto e apropriado para a enfermidade.

Nesse complexo contexto, a proposta deste trabalho é tentar responder a
questão: Como as estratégias de marketing poderiam ser utilizadas na otimização
de resultados do negócio Hospital?

Para tal, serão desenvolvidos os seguintes tópicos:

g Metodologia - que descreve a metodologia utilizada para a elaboração do
trabalho;

g Objetivos - contendo os objetivos finais e intermediários a serem alcançados;

g Delimitação e relevância do estudo - neste tópico coloca-se a delimitação do tema
abordado e sua importância no contexto de mercado da saúde no Brasil;

g Proposta de estratégias de marketing para a área hospitalar - abordará as solu-
ções práticas propostas pelos autores, tendo por objetivo equacionar a comple-
xidade das questões levantadas no decorrer do trabalho, de tal forma a encan-
tar o cliente e gerar retorno sobre os investimentos;

g Conclusão - as considerações finais do estudo, baseadas nas percepções e expe-
riência dos autores, durante a realização do estudo.

2. OBJETIVOS
Segundo KOTLER os profissionais de marketing envolvem-se no marketing

de bens, serviços, experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organi-
zações, informações e idéias. (KOTLER,2000)

A multiplicidade de negócios e clientes em um hospital, permite visualizar
as “variantes” e os diversos mix de marketing, que serão necessários desenvolver
a cada cliente considerado.

Assim, ao tratar da promoção do corpo clínico, faz-se marketing das pessoas;
já o cliente final dos serviços, o paciente, vivencia sua internação hospitalar como
uma experiência nem sempre planejada e na maioria das vezes, indesejada; no
relacionamento com operadoras de planos de saúde e fornecedoras, entra em
cena o marketing organizacional, que tende a ser à medida da evolução das
relações interempresariais, em marketing de relacionamento.
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A partir dessa compreensão dos possíveis e necessários papéis do marketing
hospitalar, é objetivo geral desse trabalho:

Apresentar estratégias para exploração da ferramenta de gestão —
marketing em Hospitais — com finalidade de abranger todos os clientes deste
negócio, numa política de permanente “ganha-ganha”.

3. OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS
g Pensar o hospital como negócio;

g Transformar, através da utilização de estratégias de marketing, o investimento
em qualidade, em VALOR PERCEBIDO pelos clientes e, conseqüentemente, em
diferencial competitivo e retorno financeiro;

g Criar estratégias para buscar parcerias inteligentes, com vistas à redução de
custos e viabilização do negócio Hospital.

4. HIPÓTESES
Conforme colocado, diante do cenário competitivo e turbulento em que se

vive atualmente, torna-se inconcebível tratar o complexo negócio hospital, sem a
devida atenção e formalidade. É imperativo estudar a situação e criar estratégias
para garantir a sustentação de sua funcionalidade.

Não é possivel viver dia após dia sem ter o mínimo de previsibilidade das
próximas ocorrências.

A grande preocupação está em minimizar ao máximo o fator “risco”!

5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO
A proposta da utilização da ferramenta marketing para otimizar o negócio

Hospital é de grande relevância, principalmente quando se leva em conta que o
atendimento hospitalar, responde pelo maior custo no atendimento global à saúde,
conforme dados da ABRAMGE. (ABRAMGE,2004).

A evolução do sistema de saúde no Brasil, não decorreu de uma estruturação
planejada para atender às demandas da população, nem no que se refere aos recur-
sos materiais para operacionalização da assistência em seus diversos níveis, nem no
que se refere ao provimento de recursos financeiros para fazer frente aos custos.

O sistema, tal qual se estrutura hoje, é resultado de ações e medidas
contingenciais, tomadas para resolução de problemas instalados, sem qualquer
preocupação ou previsão quanto a futuras conseqüências.
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Tal fato não se processou apenas no sistema de saúde. Mais do que isso,
ele é uma característica de todo o processo institucional brasileiro, e pode ser
atribuído, segundo o sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, que tão bem analisou
a questão em seu livro “Raízes do Brasil”, à herança da colonização ibérica. Para
o citado autor, é dela que resulta largamente a singular tibieza das formas de
organização, de todas as associações que impliquem solidariedade e ordenação
entre esses povos.” E ainda: “Os decretos dos governos nasceram, em primeiro
lugar, da necessidade de se conterem e de se refrearem as paixões particulares
momentâneas, só raras vezes da pretensão de se associarem permanentemente
às forças ativas.” (HOLANDA, Sérgio Buarque de,1936).

Essa característica de confusão entre o público, coletivo e o privado, da
falta de pensar o coletivo planejadamente, com um mínimo de previsibilidade de
conseqüências, reflete-se também na forma de administrar, no “modus operandi”
das decisões dos vários sistemas e instituições sociais.

A falta intrínseca de motivação para a modernização e melhor estruturação
administrativa nos diversos setores, começou a ser superada com a abertura do
mercado brasileiro à economia global, isto é, aos produtos estrangeiros, ocorrida
no início da década de 90, época do governo Collor, e que trouxe o salutar adven-
to da concorrência aos setores produtivos. O setor de produtos, por força dessa
pressão concorrencial, teve de adaptar-se mais rapidamente, e o fez, importando
tecnologia e aprimorando a gestão. Para assegurar seu posicionamento no merca-
do interno e externo, o “Brasil que produz” normatizou e padronizou produtos em
nível internacional.

O mesmo não se deu com idêntica velocidade no setor da saúde, até pelo
motivo de não ser possível uma concorrência com setores externos nesta área. A
modernização tecnológica aconteceu, grandes hospitais brasileiros se equiparam
aos chamados centros de referência internacional. Entretanto, não é possivel dizer
o mesmo da gestão da saúde, como um todo e no caso específico do escopo deste
trabalho, saúde suplementar e dos hospitais privados.

A falta de atualização e eficácia dos mecanismos e uso das ferramentas de
gestão, tem se tornado cada vez mais um gargalo importante à viabilidade do
sistema como um todo, à medida que cresce a demanda. O aumento da demanda
se deve ao aumento da população em números absolutos (segundo dados do censo,a
população brasileira em 1970 era de aproximadamente 93 milhões de habitantes
contra 169 milhões e meio no ano 2000 e, também ao envelhecimento desta popu-
lação (em 1970, segundo dados do censo, a população com faixa etária de 0 a 59
anos correspondia a 45% do total de habitantes, contra apenas 6,5% de indivíduos
maiores de 60 anos. Em 2000 a composição etária se alterou para 61,4% de adul-
tos, contra 9,1% de idosos, o que aponta a tendência ao envelhecimento
populacional). A pressão da modernização alarmante da tecnologia dos procedi-
mentos médicos, também deve ser incluída entre os três fatores principais.
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Isto se associa à escassez dos recursos, vinculada não só à falta de defini-
ção de fontes de financiamento público consistentes, caso da CPMF por exemplo,
mas também às oscilações de produção do setor privado, vinculado a políticas
monetária e econômica “incertas”, e cujo encolhimento leva a um enxugamento
no sistema como um todo, referente a recursos.

Cabe ainda citar a intervenção da regulamentação estatal sobre o setor da
saúde, com impactos importantes nos custos (Lei 9656/98).

A viabilidade dos hospitais está intrinsecamente ligada ao sistema de saúde
como um todo.

O sistema de saúde por sua vez, está na dependência direta do afluxo de
recursos para atender à demanda, à redução do desperdício e racionalização do
uso dos recursos já existentes, o que pode ser conseguido através da execução de
uma gestão profissional e eficaz.

Assim, a relevância deste estudo, está em mostrar como a aplicação de
ferramentas de gestão atuais, no caso o marketing, pode contribuir para otimização
do negócio hospital, viabilizando-o dentro da estrutura de saúde.

O marketing foi escolhido como ferramenta de gestão a ser abordada,
primeiramente devido à sua abrangência. É uma ferramenta que otimiza o pro-
cesso de mudança das organizações, pois permite individualizar as abordagens de
acordo com cada ator envolvido, nos processos da complexa estrutura hospitalar.
Para esse resultado, deve-se levar em conta uma perspectiva voltada para a com-
pleta satisfação do cliente final, o paciente e/ou seus familiares. Segundo, por sua
flexibilidade. A abordagem de marketing, permite a análise dos difíceis desafios
da área da saúde, segundo a visão de John Gardner: “Por trás de todo problema
existe uma oportunidade brilhantemente disfarçada.” (GARDNER, John APUD
KOTLER, Philip:2000,24).

6. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO
O estudo está limitado à proposição teórica e qualitativa da aplicação

dos conhecimentos de marketing, como ferramenta de otimização de resulta-
dos no negócio Hospital, considerado no âmbito do sistema suplementar de
saúde no Brasil.

Segundo ARGES JÚNIOR (ARGES JÚNIOR,2000), pouco se pode relatar so-
bre a utilização do marketing em serviços de saúde no Brasil”. As referências
históricas sobre marketing em saúde vêm através de relatos dos Estados Unidos.
Nos informa o mesmo autor, que o marketing de serviços de saúde foi reconheci-
do em 1977. No Brasil, o setor de saúde está começando a “experimentar o
marketing” mais recentemente.

HOFMANN informa que, “já existe uma tentativa de aglutinar os profissio-
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nais de marketing que atuam na saúde. Criada há cerca de quatro anos, e ainda
pouco conhecida, a Associação Brasileira de Marketing em Saúde (ABMS), com
aproximadamente duzentos sócios, tenta decolar como entidade representativa”.
Em entrevista concedida a HOFMANN no site “Notícias Hospitalares”, Celso Kraber,
o presidente da ABMS, foi interrogado sobre a percepção que o setor hospitalar
brasileiro tem das ações de marketing. Ele respondeu: “O setor tem uma percepção
errada do que seja marketing. Quando se faz uma pesquisa para melhorar a qua-
lidade do atendimento, se faz marketing. Quando se faz um comunicado do
conjunto de serviços que o hospital possui, isso é marketing, que todos fazem,
mesmo quando não se dão conta disso. Quem não faz marketing se esconde”.
(HOFMANN,2004).

Resultados aquém do esperado, uso inadequado de ferramentas de gestão
e nem dificuldades financeiras no setor da saúde suplementar, são um privilégio
exclusivo do Brasil.

Nosso modelo é semelhante ao americano, que também passa por crise,
a ponto de PORTER propor uma “prescrição para o health-care americano”
(PORTER, 2004).

7. METODOLOGIA
A metodologia se baseará no estudo extenso da bibliografia, confronto do

referencial teórico, com a vivência prática dos autores e proposição de estratégias
de marketing hospitalar, que contemplem o alcance dos objetivos propostos. Tra-
ta-se de um estudo teórico e qualitativo.

A metodologia utilizada na elaboração do presente estudo constou de:

g Revisão bibliográfica extensa sobre marketing tendo por objetivo fundamentar o
conhecimento dos autores, de tal forma a permitir uma discussão elaborada
sobre marketing como ferramenta de gestão. Nesta fase de elaboração do
trabalho foram revisados textos clássicos sobre o tema, tais como: Kotler,
Mckenna, Hoffman e Bateson, Lovelock e Writh;

g A seguir, levantou-se a bibliografia sobre a questão específica: marketing
em saúde com enfoque no marketing hospitalar. Aqui os autores encontra-
ram a maior dificuldade, pois não existem textos clássicos referentes ao
assunto, apenas estudos pontuais, entrevistas, artigos veiculados via internet,
elaborados por profissionais de marketing que tiveram alguma experiência
na área hospitalar. O que se verificou foi uma carência de experiências
mais extensas no setor, que permitissem elaborar conceitos consensuais
sobre o assunto;

g Consulta à material de apoio sobre o sistema de saúde suplementar no Brasil. Aqui,
também há carência de dados, que permitissem análises mais aprofundadas. Os
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dados sobre o sistema suplementar disponíveis são os fornecidos pelas próprias
empresas que operam o setor. Essa dificuldade foi colocada também por especi-
alistas, autores de uma das fontes consultadas. A pesquisadora Ligia Bahia,
em “Brasil, Radiografia da Saúde”, coletânea de ensaios sobre a saúde no
Brasil, coordenada por Barjas Negri e Geraldo di Giovanni, afirma: “Como se
sabe, a precariedade das informações sobre este subsetor é um obstáculo
para todos que buscam interpretá-lo”;

g A seguir, com base nos conhecimentos e informações levantados, os auto-
res produziram estratégias de marketing com vistas a atender a um hospi-
tal geral, como desenvolvimento da proposição central do trabalho: de-
monstrar a forma como o marketing pode ser utilizado como ferramenta
de gestão de hospitais.

8. HISTÓRICO DA SAÚDE SUPLEMENTAR NO BRASIL
Desde o início do século XX, a assistência à saúde no Brasil se caracterizou

por um misto de assistência privada pública. O sistema privado surgiu no âmbito
das empresas, que diante do risco do trabalho para o processo de industrialização,
criaram sistemas fechados de proteção social em face da concepção liberal de
não intervenção do Estado nas relações entre empresa e trabalhadores.

As mediações governamentais, ao longo do tempo, criaram a Previdência
Social, tornando-a responsável pela assistência médica de determinadas categorias
de trabalhadores urbanos.

A medicina previdenciária caracterizou-se por sistema de credenciamento,
onde os serviços eram comprados de estabelecimentos médico-hospitalares.

Os funcionários de determinadas empresas passaram a dispor de benefícios
diferenciados à saúde, através dos institutos de aposentadoria e pensões próprios,
essa prática difundiu-se nos anos 40, com a criação da CASSI (Caixa de Assistên-
cia dos Funcionários do Banco do Brasil).

Na década de 50, a instalação de empresas estatais e multinacionais foi
acompanhada por sistemas assistenciais próprios.

Os servidores públicos de órgãos mais importantes, municipais e estaduais,
constituíram institutos de aposentadoria e pensões à parte da Previdência Social.

Houve, a seguir, a unificação dos institutos de aposentadorias e pensões no
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Esse adotou uma política de estí-
mulo à construção e credenciamento de provedores privados, para o atendimento
das demandas, incitando o empresariamento da medicina e a transformação dos
grupos médicos, até então incipientes, em empresas médicas. Os conflitos entre
os próprios médicos, a respeito da mercantilização versus preservação da autono-
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mia da prática profissional, deu origem a duas modalidades de empresas médicas:
as medicinas de grupo e as cooperativas médicas.

As medicinas de grupo foram criadas por proprietários/sócios de hospitais;
as cooperativas médicas, por profissionais vinculados a entidades profissionais.

Essas entidades, inclusive por força das regras com a Previdência, adota-
ram o credenciamento de serviços para complementação de seus recursos de
atendimento originais (ofertas de hospitais pelas medicinas de grupo, e de consul-
tórios pelos médicos das cooperativas médicas).

As caixas de assistência e os sistemas patronais, também adotaram o
credenciamento de serviços para atender à expansão das demandas por atendi-
mento diferenciado, daquele prestado pela Previdência unificada.

Passou a existir o sistema caracterizado pelo credenciamento de provedo-
res de serviço.

A Previdência Social organizou seus serviços próprios, e credenciados em
dois subsistemas: o urbano e o rural.

Nos anos 70, existiam no Brasil quatro alternativas assistenciais contratadas
coletivamente:

g as empresas com planos próprios;

g a rede de serviços próprios e credenciados do INPS;

g os serviços próprios e credenciados das empresas médicas;

g os credenciados para atender aos trabalhadores rurais.

A partir daí, instalaram-se as relações multiconveniais dos provedores de
serviços com os financiadores governamentais, empresas empregadoras e empresas
médicas, estabelecendo diferenciações nos itens: qualidade, presteza e conforto,
para os diferentes segmentos populacionais atendidos. Essa diferenciação se
operacionalizou através da especialização dos provedores de serviço para atender
este ou aquele grupo sócio-ocupacional. Levando a uma diferenciação dos valores
pagos para um mesmo procedimento, para os diversos segmentos de clientes. O
atendimento aos trabalhadores rurais passou a ter menor valor que o atendimento
aos trabalhadores urbanos.

No sistema suplementar, a segmentação dos serviços adequou-se à posição
hierárquica do trabalhador na empresa.

A seguir houve a expansão do acesso aos provedores da previdência, que
se universalizou a todos os cidadãos vinculados ou não ao mercado de trabalho, e
eliminaram-se as diferenças entre os setores, urbano e rural. Essa uniformização
não foi acompanhada pela expansão necessária de recursos.

A Constituição Federal de 1988 preconizou a saúde como um direito uni-
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versal e um dever do Estado, o que levou a problemas político-institucionais que
questionaram os princípios da seguridade social.

Nesse contexto, a implantação do SUS foi postergada, e ele passou a ser
encarado como mera utopia/formalidade.

A partir do final dos anos 80 as seguradoras, especialmente as vincula-
das à instituições financeiras, iniciam a comercialização de seguros saúde,
reafirmando o processo integrado de empresariamento da assistência médico-
hospitalar no país.

Em 1989, a SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) autoriza as se-
guradoras a referenciarem serviços para atendimento a seus clientes.

As empresas médicas adquiriram maior autonomia do governo, negocian-
do seus planos diretamente com as empresas ou compradores individuais, o que
correspondeu ao estabelecimento do sistema suplementar, nos moldes que vigo-
ram até os dias atuais.

No início dos anos 90 houve a deterioração dos serviços públicos de saú-
de, incluindo os credenciados ao SUS, e a expansão da demanda à assistência
suplementar.

A ampliação do mercado de planos e seguros privados, aprofundou as duas
características da organização dos serviços para estas demandas:

g o credenciamento (aumento do número de estabelecimentos credenciados);

g a segmentação dos provedores de serviço, para atendimento de estratos sócio-
ocupacionais específicos.

Dividiu-se, assim, os provedores em serviços adequados ao atendimento
nos níveis executivo, gerencial e operacional, de acordo com a faixa de renda de
clientes individuais ou o nível hierárquico dentro das empresas.

Os hospitais se multiconveniaram, especializando-se em determinada faixa
de plano, comercializado pelas empresas de assistência médica suplementar.

O mesmo não aconteceu com os médicos. Assim, médicos não conveniados
tornaram-se acessíveis apenas para quem está vinculado a um plano padrão execu-
tivo, no qual os valores de reembolso são compatíveis com esta forma de cobertura.
Eles mantêm uma certa autonomia em relação ao empresariamento da medicina,
exercida pelo sistema suplementar.

 As relações entre os provedores de serviço e as empresas de planos e
seguros-saúde são extremamente complexas. Caracterizam-se por:

g diferentes remunerações para diferentes segmentações;

g a remuneração segue o padrão qualidade/prestígio dos provedores de serviço,
estabelecido por critérios e lógicas externos ao sistema;
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g a vinculação do plano/seguradora com o médico, vai desde o médico assalariado,
trabalhando nos serviços próprios da empresa de planos/seguros, passando pela
remuneração indireta via reembolso, até o pagamento “por fora”;

g as despesas hospitalares são sempre pagas pela empresa de plano/seguro-
saúde.

No final da década de 90, os planos de saúde passaram a investir mais em
serviços próprios. Tal fato se associou à ampliação dos sistemas fechados de em-
presas empregadoras (sindicatos, associações de empregados, entidades de previ-
dência complementar) e a uma maior penetração das seguradoras, que não têm
serviços próprios.

No Brasil, o credenciamento de serviços constitui a base comum a todas as
modalidades empresariais de assistência médica suplementar. Os convênios entre
operadoras e provedores são realizados caso a caso.

O mercado de tipos de planos se estratifica pelo poder aquisitivo da popu-
lação atendida. Assim, um plano básico de qualquer operadora dá direito ao
atendimento em uma rede credenciada em tudo semelhante ao plano básico de
outra operadora.

A partir do final dos anos 80, vêm ocorrendo modificações nesta situação, moti-
vadas pela pressão de novas demandas exercidas sobre os planos/seguradoras.

O Plano Real contribuiu para incluir no segmento da saúde suplementar os
trabalhadores de menor renda. Apesar do aumento da demanda, o sistema suple-
mentar não se mostrou imune à recessão, pois houve retração do volume de clientes
das empresas. Além disso, na mesma época entraram no mercado as seguradoras, o
que veio a alterar as relações mercadológicas entre os atores da saúde suplementar.

Essa ampliação de demanda por serviços da saúde suplementar e a reorganiza-
ção da oferta desses serviços, a partir dos anos 80 contribuiu para colocar a questão da
saúde complementar como pauta da agenda governamental. Em face do crescimento
da clientela do setor e da omissão da Constituição de 1988 em relação a esse subsistema
de saúde, das constantes reclamações e problemáticas levantadas pelos clientes, enti-
dades médicas e entidades de defesa do consumidor, quanto às restrições de cobertura
impostas por muitas empresas de assistência privada à saúde, emergiram várias iniciati-
vas dos setores Executivo e Legislativo, em nível federal e estadual, que culminaram na
criação da Agência Nacional de Saúde e na Lei 9565/98, que estabeleceram uma
regulamentação para o setor, conferindo-lhe caráter de prioridade governamental.

Chegou-se ao final da década de 90 com o setor regulamentado, especialmente
nas questões relativas à cobertura mínima, ressarcimento de contratos unilateralmente,
e aumentos abusivos no setor.

As empresas operantes na área foram divididas em quatro segmentos, de acor-
do com critérios jurídicos institucionais:

08 - Gestão Hospitalar.pmd 15/11/2006, 22:43434



435

Marketing como Ferramenta de  Resultados em Gestão de Hospitais

vol. 4 - nº 1 - p. 419-464 - 2006

g os planos próprios das empresas empregadoras, as chamadas autogestões, sem fins
lucrativos;

g as medicinas de grupo, empresas com fins lucrativos que, a partir do Plano Real,
vêm alterando suas características de operacionalização da prestação de servi-
ços, através do investimento em redes de assistência próprias, complementadas
pelo credenciamento de provedores;

g as cooperativas médicas, as Unimeds, marcadas pela vinculação inicial às
entidades profissionais médicas e a oposição ao “mercantilismo” das medi-
cinas de grupo, expandiram-se muito, especialmente no interior, graças à
articulação com provedores públicos e privados de serviços, permitindo aos
médicos o exercício de seus vários vínculos empregatícios. A Unimed passou
por grandes transformações jurídico-institucionais, e conta hoje com a pre-
sença de empresas nitidamente capitalistas, não moldadas pelos princípios
de não lucratividade, originais do cooperativismo médico. Vêm investindo
na aquisição de unidades hospitalares e construção de centros de diagnósti-
cos, o que permite maior racionalização no consumo dos serviços de saúde,
embora contrário aos cânones da livre-escolha. Houve investimentos tam-
bém na área de seguros privados;

g seguradoras: entraram fortemente no mercado na década de 90, após autori-
zação da Superintendência de Seguros Privados, para referenciarem os pro-
vedores de serviços a seus clientes. Atualmente as duas maiores seguradoras,
que respondem por 60% do mercado de seguro saúde, são a Sul América e a
Bradesco Seguros. A Golden Cross é a terceira do ranking. A natureza jurídi-
co-institucional das seguradoras é sobremaneira complexa;

g A regulamentação atualmente em vigor para o setor da saúde suplementar,
Lei 9565/98 e suas modificações e complementos, dispõe resumidamente o
seguinte:

h Exigência de atendimento para todas as doenças/problemas de saúde cons-
tantes no código internacional de doenças, inclusive as doenças mentais,
urgências e emergências, realização de transplante de rins e córneas;

h Os planos comercializados podem ser segmentados, por regime de atenção, em
ambulatoriais, hospitalares e hospitalares com obstetrícia;

h É vedada a não aceitação de clientes em função da idade;

h Há limites para a cobrança de prêmios por variação de faixa etária;

h Proibição da negação de cobertura em função de doenças ou lesões pré-
existentes;

h Ressarcimento ao SUS por atendimentos prestados aos clientes das opera-
doras;
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h Autorização para a atuação de empresas estrangeiras no segmento de pla-
nos e seguros saúde;

h Definição das atribuições do Ministério da Saúde e da Superintendência
de Seguros Privados relativas a avaliação, controle e fiscalização do se-
guimento.

A regulamentação cria uma nova situação mercadológica entre as empresas
de planos de saúde e os provedores de serviços, à medida que amplia a cobertura
obrigatória a todos os níveis de plano, tornando-os menos diferenciados.

No modelo atual, o risco é suportado apenas pelos pagadores do serviço, pois
os modelos de compartilhamento do risco, que passaram a integrar os discursos dos
gestores de empresas de planos/seguros, não se instalaram. Também não se verifi-
cou a entrada de empresas estrangeiras no mercado.

9. HOSPITAL
É o estabelecimento destinado à prestação de serviços integrados de saú-

de em regime de internação e de atendimento externo.

Segundo a OMS: “O hospital é parte integrante de um sistema coordenado
de saúde, cuja função é dispensar à comunidade, completa assistência à saúde,
tanto curativa quanto preventiva, incluindo serviços extensivos à família em seu
domicílio, e ainda um campo de formação para os que trabalham na área da
saúde e para as pesquisas biossociais”.

Para o Ministério da Saúde, o hospital é a parte de uma organização
médica e social que tem a função de:

g Oferecer à comunidade assistência médica completa, curativa e preventiva;

g Ser um centro educativo;

g Possibilitar a capacitação de recursos humanos;

g Promover estudos na área da saúde;

g Encaminhar os pacientes;

g Supervisionar e orientar os estabelecimentos de saúde a ele vinculado.

Segundo Malcon Mc Eachern apud Cherubin e Santos (2002:52): “O hospi-
tal é a demonstração do direito que o homem tem à saúde e o reconhecimento
por parte da comunidade desse mesmo direito”.

Para Cherubin e Santos, o conceito atual de hospital decorre da própria
definição de saúde que o hospital procura manter como primeira finalidade, e que
foi definida pela Organização Mundial de Saúde como sendo: “Perfeito bem-estar
físico, social e mental e não a simples ausência de doença ou enfermidade”.
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Ainda segundo MAUDONNET (1988), “o hospital é uma empresa regular-
mente organizada, com a finalidade principal de prestar atendimento à saúde,
seja a nível primário, secundário ou terciário de atuação”.

Os hospitais são organizações compostas de diversos elementos relacio-
nados, que produzem serviços para o consumo do usuário e/ou interessados.
Logo, as instituições hospitalares necessitam de empenhos específicos, voltados
à área de serviços.

Casa de Saúde, Instituto, Sanatório e outras, são denominações habitual-
mente usadas para designar hospital.

10. A COMPLEXIDADE DA ATIVIDADE HOSPITALAR
Há autores que consideram o sistema e os serviços de saúde significativa-

mente diferentes, complexos e, de certo modo, únicos, se comparados à outros
tipos de organização, em particular as indústrias, o que traz conseqüências para
sua gerência.

Segundo Shortell e Kaluzny (1993:15) apud Cherubin e Santos (2002:167),
as características mais freqüentes mencionadas sobre os serviços de saúde são:

g A definição e a mensuração dos resultados são difíceis;

g O trabalho desenvolvido é tido como extremamente variável e mais complexo
do que em outras organizações;

g A maior parte do trabalho é de natureza emergencial;

g O trabalho dá pouca margem à ambigüidade e erro;

g As atividades dos membros da organização são extremamente profissionalizadas,
e eles são mais leais à profissão do que à organização;

g Existe pouco controle organizacional ou gerencial efetivo sobre os médicos, o
grupo mais responsável pelo trabalho;

g Em muitas organizações de serviços de saúde, particularmente os hospitais,
existem duplas linhas de autoridade, o que gera problemas de coordenação e
responsabilidades.

A particularidade dos serviços de saúde seria fruto da combinação dessas
várias características mencionadas (Shortell e Kaluzny, 1993 apud Cherubin e
Santos, 2002).

11. SERVIÇOS, NOÇÕES GERAIS
Para Richard Dow, os quatro P’s de marketing de serviços são: pessoas,

pessoas, pessoas e pessoas.
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Na definição de KOTLER (1996:402), “serviço é qualquer ato ou desempe-
nho que uma parte pode oferecer à outra e que seja essencialmente intangível e
não resulta na propriedade de nada”.

Para CAMPOS (1996:4) “serviço é uma atividade intangível fornecida como
solução a uma necessidade do cliente e que, normalmente, é resultante da interação
que ocorre no contato direto entre cliente e o prestador de serviços”.

Para GUMMENSSON, citado por CAMPOS, “serviço é algo que pode ser
comprado e vendido, mas que você não consegue deixar cair sobre o seu pé”.
Ainda segundo KOTLER, a oferta de uma empresa ao mercado pode variar de
apenas um bem físico a um serviço totalmente intangível. Assim, as ofertas po-
dem ser distingüidas em cinco categorias:

g Bem tangível — é a oferta de um bisturi, pinça ou um fio cirúrgico;

g Bem tangível acompanhado de serviço — é a oferta de um bem tangível acom-
panhado de um ou mais serviços, exemplo: venda de um automóvel e instru-
ções de uso, garantia e manutenção;

g Híbrido — a oferta consiste em partes iguais de bens e serviços. É o caso dos
restaurantes, por exemplo, que são escolhidos tanto pelos alimentos, quanto
pelos serviços;

g Serviço principal acompanhado de bens e serviços — a oferta consiste em um
serviço principal junto com alguns serviços adicionais e/ou bens de apoio. Como
exemplo, pode-se citar os serviços de transporte aéreo de passageiros. A via-
gem aérea é um serviço que é acompanhado de bens tangíveis como alimentos
e bebidas;

g Serviço — a oferta consiste, principalmente, em um serviço. Exemplo: consulta
médica. O médico oferece um serviço puro em que os elementos tangíveis são
o consultório e a mesa de exames/avaliação clínica.
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11.1  Serviços x produtos

11.2  Características dos serviços

Segundo KOTLER, as principais características dos serviços são:

g Intangibilidade;

g Inseparabilidade;

g Variabilidade;

g Perecibilidade.

Segue breve análise de cada uma das características:

1. Intangibilidade — ao contrário dos produtos físicos, os serviços não
podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos, cheirados ou testados antes de
serem adquiridos. Em uma cirurgia eletiva, por exemplo, o paciente não tem
como se assegurar do resultado final. Depois de executada é que ele poderá
formar um juízo, uma percepção pessoal do serviço executado pelo cirurgião. Para
reduzir a incerteza, o cliente/paciente procurará, segundo KOTLER (1996), sinais
ou evidência da qualidade do serviço do profissional. Fará inferências sobre essa
qualidade a partir da localização, funcionários, equipamentos, material de comu-
nicação, símbolos e preço percebidos. Nessa dimensão, a tarefa do prestador de
serviço é administrar a evidência para tornar “tangível o intangível”!

Produto Serviço 

Tangível Intangível 

Homogêneo Heterogêneo (varia de cliente para cliente) 

Produção e distribuição separadas do 

consumo 

Produção, distribuição e consumo são 

processos simultâneos 

Uma coisa Uma atividade ou processo 

Valor principal (o bem propriamente dito) Valor principal produzido nas interações 

entre comprador e vendedor 

Clientes normalmente não participam do 

processo de produção 

Clientes participam do processo de 

produção 

Pode ser mantido em estoque Não pode ser mantido em estoque 

Transferência de propriedade Não transfere propriedade 
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2. Inseparabilidade — os serviços, normalmente, são produzidos e consu-
midos simultaneamente, ao contrário dos bens físicos, que são fabricados, estoca-
dos, distribuídos e, posteriormente, consumidos. Um bom exemplo é uma consul-
ta médica, onde o paciente exerce o papel de consumidor, e o médico, de produ-
tor do serviço.

Como resultante dessa característica:

g O cliente faz parte do processo de produção dos serviços;

g O serviço é consumido simultaneamente à produção;

g O serviço não pode ser estocado;

g Não existe posse.

3. Variabilidade — os serviços são altamente variáveis porque dependem
das pessoas que os executam. Sendo assim, o grau de incerteza é elevado, espe-
cificamente nos serviços hospitalares, a flexibilidade e o empowerment são crité-
rios muito importantes.

Flexibilidade significa ser capaz de variar e adaptar rapidamente as ativida-
des, em função de mudanças nas necessidades dos clientes, no processo ou no
suprimento de recursos.

Empowerment significa delegação de poder, energização, isto é, dar auto-
nomia para que o funcionário decida o melhor para o cliente no momento da
prestação do serviço e em caso de dúvidas ou problemas. Requer iniciativa e acurado
senso de discernimento do funcionário.

4. Perecibilidade — serviços não podem ser estocados. A perecibilidade de
um serviço não é problema quando a demanda é estável, porque é fácil
antecipar sua prestação. Quando a demanda é flutuante, aí sim, se enfren-
tam os mais cruciais problemas. Exemplo: um paciente que não comparece
à consulta por ele agendada — o horário ocioso não é recuperado pelo
médico ou instituição.

O desafio consiste na busca pelo equilíbrio entre demanda e oferta, quer seja
pela flexibilização da capacidade de atendimento (terceirização ou compartilhamento
de serviços radiológicos, por exemplo), ou pelo estímulo à demanda em horários/
dias de queda, e mesmo pelo aumento de serviços durante a espera (revistas, jor-
nais, café, água).

11.3  Qualidade em serviços

Segundo Gianesi e Corrêa (1994:196) “qualidade em serviços pode ser defi-
nida como o grau em que as expectativas do cliente são atendidas/excedidas por
sua percepção do serviço prestado”.
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Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) propõem que a qualidade percebi-
da dos serviços é resultante da comparação entre as expectativas e a percepção
do serviço recebido. Estas expectativas são influenciadas pelo boca-a-boca, pe-
las necessidades pessoais, pela experiência passada e pela comunicação exter-
na da organização.

O boca-a-boca reflete as comunicações informais.

A experiência passada refere-se à situação anteriormente já vivenciada
pelo cliente.

A necessidade humana é um estado de privação de alguma satisfação
básica. Ela não é criada pela sociedade, mas é uma resultante de ser humano,
biológico (KOTLER, 1996).

Desejo, por sua vez, são carências por satisfações específicas para atender a
estas necessidades mais profundas. Embora as necessidades das pessoas sejam pou-
cas, seus desejos são muitos. Os desejos são constantemente moldados e remodela-
dos pela família, pela escola, pela empresa, pela igreja etc. (KOTLER, 1996).

As necessidades pessoais, são de singular importância ao tempo que provo-
cam a particularização da prestação de um serviço.

A comunicação externa da organização cria uma imagem para o cliente,
influenciando em sua expectativa.

11.4  Os critérios de avaliação dos serviços

Uma forma de compreender melhor as expectativas dos clientes é enten-
der, identificar como eles avaliam os serviços.

Segundo Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), quando o cliente avalia
um serviço, ele o faz sob cinco dimensões, a saber:

g Confiabilidade — a capacidade de fornecer o que foi prometido, de forma
segura e precisa;

g Segurança — o conhecimento (competência), a cortesia dos funcionários e sua
capacidade em transmitir segurança e confiança;

g Tangíveis — as instalações, equipamentos e a aparência dos funcionários;

g Empatia — o grau de atenção e cuidado pessoal dispensados ao cliente;

g Prestabilidade — a disposição de ajudar os clientes a fornecer serviços com
presteza.

Segundo Gianesi e Corrêa (1994:196), nove são os critérios pelos quais os
clientes avaliam os serviços. São eles:
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g Consistência — conformidade com experiência anterior; ausência de variabili-
dade no resultado ou processo;

g Competência — habilidade e conhecimento para executar o serviço. Relaciona-
se com as necessidades “técnicas” dos consumidores;

g Velocidade de atendimento — prontidão da empresa e seus funcionários em
prestar o serviço. Relaciona-se com o tempo de espera (real ou percebido);

g Atendimento/ Atmosfera — atenção personalizada ao cliente; boa comunicação;
cortesia e ambiente;

g Flexibilidade — ser capaz de mudar e adaptar a operação, devido a mudanças
nas necessidades dos clientes, no processo ou no suprimento de recursos;

g Credibilidade/ Segurança — baixa percepção de risco; habilidade de transmitir
confiança;

g Acesso — facilidade de contato e acesso; localização conveniente; horas de
operação;

g Tangíveis — qualidade e/ou aparência de qualquer evidência física (bens
facilitadores, equipamentos, instalações, pessoa, outros consumidores);

g Custo — fornecer serviço de baixo custo.

12. MARKETING

12.1 Definições

Para uma empresa que busca a competitividade, a continuidade de seus
processos, e ainda o progresso com implementação de novos desafios, o plano de
marketing é uma ferramenta imprescindível. Assim como ferramentas de contro-
les, planos orçamentários, análise e controle da qualidade dos serviços e o plane-
jamento estratégico.

Segundo KOTLER, o marketing é um recurso que deve ser amplamente
explorado para convergência dos objetivos aos resultados esperados.

Outra definição interessante, de acordo com GRÖNROOS: marketing é
estabelecer, manter e desenvolver relacionamentos de longo prazo com con-
sumidores e outros parceiros, com lucratividade, a fim de que os objetivos das
partes sejam atendidos. Isto é alcançado através de trocas mútuas e do cum-
primento das promessas estabelecidas. Os recursos da empresa vendedora —
pessoal, tecnologia e sistemas — têm que ser utilizados, de forma que a con-
fiança do cliente nos recursos envolvidos e, portanto, na própria organização,
seja mantida e reforçada.
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Neste contexto, a função básica do marketing, portanto, é avaliar a manei-
ra como o hospital pode melhor adaptar seus recursos e seus objetivos, às opor-
tunidades do mercado potencial.

12.2  Introdução

Para que seja possível discorrer sobre estratégias propriamente ditas, faz-se
necessário antes apresentar o contexto, ou seja, o ambiente de marketing em que
estas estratégias serão implementadas, bem como o perfil do público-alvo, já co-
mentado anteriormente.

Os agentes e forças que estão fora da influência da organização afetam seus
negócios e formam o ambiente de marketing de um hospital. As inseguranças e
constantes alterações no mercado, influenciam os negócios da empresa, sendo mui-
to complicado prevê-las e quantificar a velocidade e grau de profundidade dessas
mudanças.

Para ser um hospital de êxito, a instituição deve seguir o ambiente, suas
tendências e desenvolvimentos, sabendo responder adequadamente aos aconteci-
mentos ou até antecipar-se a eles.

Para clarificar o raciocínio, é necessário apresentar o ambiente de marketing:
microambiente e macroambiente, com seus componentes.

12.3 Microambiente hospitalar

Fazem parte do microambiente de um hospital a comunidade em geral, a
mídia, clientes internos (acionistas, diretores, funcionários, voluntários...), fornece-
dores, intermediários ou distribuidores, concorrentes e usuários. Seguem detalhes
de cada elemento:

g A empresa

Uma instituição hospitalar deve ser administrada como qualquer outra or-
ganização. O departamento de marketing deve trabalhar em conjunto com os
outros departamentos do hospital, uma vez que todos têm influência sobre os
planejamentos de ações desse setor.

g Os fornecedores

Constituem-se em pessoas e/ou organizações que vendem bens ou serviços
aos hospitais, tais como vendedores de maquinário, medicação, material de consu-
mo etc... Como os fornecedores podem afetar demais o bom funcionamento da
instituição, a área de marketing deve controlar a disponibilidade e prazo de entrega
de suprimentos, tendência de preços, entre outros. É importante destacar que este
procedimento se encaixa também para a área médica e a não-médica terceirizada,
como segurança, laboratório, radiologia e grupos médicos em cooperativa.

g Médicos

Os médicos, por indicarem os hospitais aos usuários — tanto pacientes
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particulares como clientes conveniados — são considerados os clientes principais
dentro do microambiente hospitalar.

g Pacientes

Estes clientes devem ser acompanhados de perto, pois qualquer tipo de
alteração de comportamento tem impacto direto nos planejamentos de marketing
da instituição. Apesar de os médicos serem considerados por muitos os clientes
principais, ainda são os pacientes aqueles que realmente escolhem o hospital,
mesmo não sendo a fonte pagadora — chegando às vezes ao extremo de trocar
de médico para mudar de hospital, se for o caso.

g Concorrentes

Para ter êxito, a instituição hospitalar precisa corresponder às carências e
desejos dos pacientes de forma mais eficiente e eficaz que os concorrentes. Por-
tanto, a função do hospital é entender e satisfazer com superioridade as expecta-
tivas do público-alvo, e adaptar as estratégias de marketing às da concorrência
que atende ao mesmo mercado-alvo.

g Público

É todo e qualquer grupo que tenha interesse real ou potencial no consumo
de bens e serviços, ou que provoque impacto na competência da instituição em
atingir os objetivos. É muito importante ressaltar, que o público não é composto
somente por pacientes, mas também por fornecedores, que podem influenciar
sobremaneira no sucesso da instituição. O hospital deve se preocupar em conser-
var e administrar uma boa imagem frente ao seu público.

g Doadores

Vários hospitais e Santas Casas, especialmente os que trabalham com co-
munidades étnicas ou religiosas, têm como doadores pessoas e/ou organizações,
que contribuem financeiramente ou de outras formas.

g Organizações regulamentadoras

São constituídas de órgãos, governamentais ou não, que possam influen-
ciar de alguma forma o funcionamento do hospital. Entre eles, pode-se citar: o
Ministério e as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e todos os seus
departamentos e divisões, e também Associações, Conselhos Profissionais, Sin-
dicatos, entre outros.

g Entidades pagadoras

São compostas pelas Agências Governamentais Pagadoras (exemplo: SUS), as-
sim como, pelas entidades do sistema supletivo, planos de saúde e seguradoras, que
têm interesses diretos nos serviços prestados pelos hospitais, dada à elevação dos custos
nos serviços médicos e hospitalares. Isto resulta na criação de sistemas sofisticados de
controle e auditoria das contas hospitalares, face a procedimentos padronizados.

08 - Gestão Hospitalar.pmd 15/11/2006, 22:43444



445

Marketing como Ferramenta de  Resultados em Gestão de Hospitais

vol. 4 - nº 1 - p. 419-464 - 2006

g Diretores

A diretoria dos hospitais no Brasil ainda tem como incumbência recolher
fundos para o hospital. Já existe uma lenta profissionalização das tarefas de dire-
ção, mas também acontece o movimento, no corpo clínico, de eleição de repre-
sentantes na direção (o Diretor Clínico), tendo este diretor, domínio político nas
decisões gerenciais.

   g Funcionários

Essa classe é formada de funcionários assalariados, enfermeiros, média
gerência, assistentes sociais, técnicos, área administrativa, entre outros. Os médi-
cos podem ser assalariados ou não, dependendo da característica do hospital, mas
normalmente são prestadores de serviços dos hospitais, constituindo-se um outro
tipo de clientela.

O cliente interno é um elemento fundamental dentro da instituição hospita-
lar, pois, se ele não estiver capacitado, motivado e devidamente equipado, pode
provocar um impacto negativo tanto na imagem como na qualidade dos serviços
prestados, comprometendo a representação do hospital frente ao público-alvo.

12.4 Macroambiente hospitalar

Compreende fatores que podem tanto trazer oportunidades como amea-
ças para o hospital e seus fornecedores, intermediários de mercado, consumido-
res, concorrentes e público-alvo. É formado por seis ambientes, sendo:

g Demográfico;

g Econômico;

g Natural;

g Tecnológico;

g Político-legal;

g Sócio-cultural.

O ambiente demográfico é formado por dados estatísticos, como:

g Taxa de natalidade;

g Volume populacional;

g Localização;

g Densidade;

g Casamento;

g Mortalidade;

g Sexo;
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g Idade;

g Raça;

g Etnia;

g Religião;

g Ocupação profissional, entre outros.

O ambiente econômico é formado pelo potencial de compra do consumi-
dor e seus padrões de gastos. Durante o planejamento de marketing do hospital
devem ser considerados fatores, como os relacionados abaixo:

g Inflação;

g Nível de crescimento da economia;

g Emprego;

g Renda per capita;

g Nível da taxa de câmbio;

g Grau de abertura da economia;

g Qualificação da mão-de-obra;

g Incentivos a investimentos;

g Carga tributária.

O ambiente natural, abrange os recursos da natureza que fazem parte das
ações da organização como um todo. Atualmente, não é mais tolerada a falta de
respeito ao meio ambiente e aos recursos naturais. As instituições hospitalares
devem agir corretamente em relação a esses recursos, já que suas ações são
limitadas, sob o risco de multa pelo órgão responsável. Métodos incorretos de
coleta e de incineração de resíduos hospitalares não são mais aceitáveis. Além de
denegrir a imagem do hospital frente aos consumidores, tal postura colabora para
a destruição do meio ambiente.

O ambiente tecnológico consiste em fatores que influenciam as novas
tecnologias, criando novos produtos e oportunidades de mercado. Também envolve:

g Aptidão de adquirir novos conhecimentos;

g Ritmo de inovações;

g Formas de comercialização;

g Prestação de serviços;

g Custo de produção, tempo de atendimento aos clientes, etc...

Já o ambiente político-legal é formado por leis, agências, órgãos (governa-
mentais ou não) e grupos de pressão que influenciam e limitam a atuação das
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instituições e indivíduos na sociedade. Os assuntos que mais causam impacto nos
hospitais são:

g Imperícia/negligência;

g Ética médica;

g Meio ambiente;

g Uso de marcas e patentes;

g Direitos do consumidor;

g Abuso econômico;

g Privatização/estatização;

g Propaganda;

g Lobbies.

O ambiente de marketing é mesmo imprevisível, cabendo à organização
ter planos capazes de alterar o ambiente, provocando e identificando as oportuni-
dades. É necessário desenvolver ações que influenciem o ambiente, com o intuito
de modificar os comportamentos estabelecidos.

12.5 Marketing — como compreendê-lo na área da saúde?

Uma das ferramentas de gestão mais importantes do mundo contemporâ-
neo, o marketing chegou ao hospital na mesma trilha da qualidade e da melhoria
nos processos de comunicação.

As estratégias de promoção de saúde e prevenção de doenças há muito tempo
têm no marketing o seu principal apoio. Mais recentemente, o “espírito da marca”
chega aos hospitais, e o cuidado com a imagem institucional se associa às preocupações
com a fidelização da clientela e o reconhecimento público.

O hospitalgeral.com, considera o desenvolvimento do marketing hospitalar uma
ferramenta fundamental para uma moderna gestão administrativa.

Marketing não é apenas um conjunto de ferramentas e técnicas para produzir
efeito sobre o mercado através da utilização de propaganda e publicidade, com o
objetivo de induzir o cliente a consumir um serviço.

Um indivíduo não vai ficar enfermo com uma freqüência maior, só em
função do serviço, do preço, do sistema de distribuição, do atendimento ou da
comunicação mercadológica de uma organização hospitalar. Nem hipocondría-
cos se prestariam a este papel. Mas se atentarmos para o fato de que esses
pacientes, uma vez plenamente satisfeitos, possam atuar como verdadeiros pro-
motores de vendas junto a seus familiares e amigos, o marketing passa a ter sua
importância reconhecida, de acordo com o conceito de satisfação segundo KOTLER
(KOTLER, 1998).
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Em função da própria caracterização do consumo dos serviços de saúde,
essa parte do marketing, usada na promoção de algumas outras atividades, não
se aplica a esses serviços, visto que ninguém vai procurar um consultório médico
ou um hospital a não ser que exista uma necessidade real.

Contudo, ainda se fala muito pouco em marketing na área da saúde, se for
considerada sua relevância neste cenário, tanto quanto em outro qualquer. Sua
restrição na área da saúde não é decorrente apenas da presença de uma cultura
tradicionalista no campo da medicina, mas também de fatores como a falta de
informação do público a respeito do verdadeiro papel do marketing.

Dentro deste contexto, segundo SILVA (2005), a resistência ao marketing
de saúde desapareceria e, ainda, passaria a se constituir num poderoso meio de
aprimoramento dos serviços, voltados à satisfação de necessidades e desejos da
população, se fosse corretamente concebido e também se empregadas adequa-
damente suas ferramentas. Como conseqüência, teria, além da aceitação do
marketing em saúde, também seu reconhecimento como uma atividade indispen-
sável à “saúde” das organizações do setor.

SILVA ainda completa: “levando-se em conta que essa nova abordagem é
ética em si mesma, não infringe o forte contexto ético e cultural existente na área
de saúde. Isso deverá ser um fator de remoção da atual resistência”.

De acordo com a concepção de KOTLER, o marketing é uma atividade
humana dirigida à satisfação das necessidades e desejos, através de um proces-
so de troca de recursos e valores, além de ser uma forma que as organizações
têm de descobrir onde estão essas necessidades e desejos, e de procurar colocar
as soluções à disposição das pessoas, para que usem do livre arbítrio na escolha
dos serviços.

Sendo assim, o marketing não estará criando necessidades no paciente,
mas estará trabalhando para a satisfação plena dos seus desejos e necessidades,
aspecto fundamental para o crescimento das organizações, pois à medida que se
agrega valor aos serviços e este passa a ser percebido pelo cliente, o incremento
da receita passa a ser conseqüência.

O marketing em saúde é essencialmente relacional, refere BORBA (2005),
e quando bem aplicado não atua somente na satisfação do cliente, mas na melhoria
de todo o processo, com resultados de alta performance para a organização de
saúde. Por isso, defende-se esse marketing de relacionamento como uma ferra-
menta de desenvolvimento gerencial, onde o cliente e os parceiros são os destina-
tários de todo o processo, com melhoria acentuada para toda a sociedade, sendo,
acima de tudo, um fator de agregação de valor social para a organização e um
diferencial de excelência altamente competitivo.

Ainda segundo BORBA (2005), fidelizar a clientela em saúde é encantar o
cliente, não diretamente com programas de reciprocidade, mas com presteza,
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confiança e qualidade assistencial, onde se incluem também diferenciais de ética
do cuidado e conforto.

O aspecto ético deve estar claro para os gestores e nortear as ações
mercadológicas.

12.6 Endomarketing

Para que seja possível a implementação de estratégias direcionadas ao
público-alvo, é imprescindível que, antes, seja realizado um trabalho competente
junto aos clientes internos, no sentido de conscientizá-los da importância do traba-
lho, tornando-os aliados no negócio, responsáveis pelo sucesso da corporação e
igualmente preocupados com o seu desempenho. Toda a organização deve estar
consciente das estratégias, para atuar em conjunto com a área de marketing.
Trata-se do endomarketing que surge como elemento de ligação entre o cliente, o
produto e/ou serviço e o empregado (www.endomarketing.com/).

Cabe outra definição de endomarketing: ”ações de marketing para o pú-
blico interno — funcionários — das empresas e organizações” (Bekin, 1995:XVII).

Seu grande desafio é proporcionar aos empregados uma condição de apli-
cação de valores como: transparência, empatia, afetividade, comprometimento e
cooperação, transformando esses valores em crescimento e desenvolvimento dos
empregados e, conseqüentemente, em ganhos de produtividade.

Segundo GRÖNROOS, para apreciar o comprometimento de toda a empre-
sa, o marketing é, em ordem de importância:

g Um estado de espírito, ou uma filosofia, que orienta o pensamento geral da
organização, tanto no processo de tomada de decisão quanto na execução dos
planos acordados;

g Uma maneira de organizar as várias funções ou atividades da empresa;

g Um conjunto de ferramentas, técnicas e atividades a que os clientes e os funcioná-
rios da organização em geral estão expostos.

GRÖNROOS (1995) diz também, que o endomarketing mostra-se eficaz em
três tipos de situações:

g Difundir uma cultura de serviços na organização;

g Promover entre os empregados uma orientação para os serviços;

g Lançar internamente novos produtos e serviços ou mesmo campanhas de
marketing.

Entre as atividades básicas do endomarketing destacam-se, o treinamento
e o desenvolvimento, o necessário apoio da gerência, os diversos tipos de comuni-
cação interna de massa, a comunicação externa de massa e a gestão de recursos
humanos.
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12.7  Cliente

É qualquer pessoa física ou jurídica que recebe um produto ou serviço de
valor no processo de troca, quer seja ou não o usuário final.

Por que é importante conhecer profundamente o cliente?

De maneira simplista, por que não há negócio sem cliente, pois este é a
fonte de geração de receitas. É vital para a sustentação da empresa no mercado.

Sendo assim, conhecer, ouvir e interagir com o cliente é dever de toda
organização que quer prosperar!

Clientes satisfeitos tendem a comprar novamente da mesma empresa. O
nível de satisfação do consumidor é um excelente indicador das mudanças no
desempenho de vendas e nos resultados financeiros da organização. Como nem
sempre os consumidores podem trocar imediatamente de marca ou empresa, a
insatisfação do consumidor geralmente precede a perda do cliente e as quedas
de vendas.

Como conhecer e traçar o perfil dos clientes?

g Converse freqüentemente com seus clientes;

g Ouça as opiniões sobre tudo que envolve o seu negócio;

g Aplique rotineiramente as ferramentas de captação de informações;

g Utilize as informações como instrumento gerencial para a tomada de decisões;

g Encare uma sugestão como oportunidade de melhoria;

g Construa um banco de dados com as informações obtidas.

Expectativas do cliente em relação à empresa:

g Quer ser tratado como único, exclusivo, e não como apenas um número;

g Quer receber bom atendimento e ser ouvido;

g Não tolera ser enganado;

g Quer receber explicações claras e corretas sobre o produto ou serviço que está
adquirindo;

g Quer receber exatamente o que lhe foi prometido;

g Valoriza serviços pós-venda;

g Dá ao tempo (de entrega, de resposta, de atendimento) uma importância cada
vez maior;

g Caso exista algum problema ou reclamação, espera ser atendido rapidamente
por alguém com competência para resolver a situação;

08 - Gestão Hospitalar.pmd 15/11/2006, 22:43450



451

Marketing como Ferramenta de  Resultados em Gestão de Hospitais

vol. 4 - nº 1 - p. 419-464 - 2006

g Quer ser recompensado pela sua fidelidade, obtendo vantagens ou descontos
em futuras transações;

g Quer pagar o preço justo, considerando a concorrência e a qualidade do bem ou
serviço a ser adquirido;

g Compara e avalia a relação custo/benefício. Não hesita em mudar de produto,
fornecedor ou serviço quando percebe mais vantagens num concorrente.

O cliente altamente satisfeito tende a:

g Ser fiel por mais tempo;

g Comprar ou consumir mais;

g Falar favoravelmente sobre a empresa (propaganda boca-a-boca), para mais ou
menos três pessoas;

g Ser menos sensível a preço e aos concorrentes;

g Oferecer feedback;

g Custar menos no atendimento, pela rotinização.

Enquanto que, entre os clientes insatisfeitos...

g 92% abandonam a empresa;

g Apenas 4% reclamam;

g Cada um comunica sua insatisfação para oito a dez pessoas.

A empresa precisa satisfazer requisitos essenciais para um excelente aten-
dimento. São eles:

g Recrutar funcionários com potencial de crescimento em todas as áreas. É prefe-
rível ser exigente no recrutamento, pagar melhor e ter qualidade no corpo
funcional do que ter uma grande quantidade de funcionários ruins;

g Investir em treinamento e educação continuada, de forma que cada colabora-
dor domine sua função e contribua para o entrosamento da equipe e o bom
desempenho da empresa;

g Dar autoridade, responsabilidade e incentivos aos funcionários, especialmente
aos que têm contato direto com o cliente;

g Perseguir o “zero defeito”;

g Medir os indicadores vitais do negócio:

h Tempo de produção;

h Tempo de entrega;

h Tempo de atendimento de um pedido;

08 - Gestão Hospitalar.pmd 15/11/2006, 22:43451



452

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

h Tempo de espera em fila;

g Executar com presteza qualquer trabalho requisitado;

g Utilizar a tecnologia, sem nunca perder de vista a importância do fator huma-
no na interatividade entre empresa e cliente;

g Ter flexibilidade, criatividade e bom senso para resolver problemas e propor
novas soluções;

g Criar um ambiente harmonioso entre os departamentos da empresa.

g Corrigir com presteza eventuais falhas, antecipando soluções alternativas, se
for o caso;

g Aprender com os erros e acertos. Mostrar disposição para melhorar, adaptar e
mudar, sempre que necessário.

É possível obter a preferência dos clientes agregando valor à oferta da
empresa, quer seja ampliando os benefícios percebidos — na forma de melho-
res produtos, serviços, atendimento e facilidades, ou até mesmo da valorização
da marca — quer seja reduzindo os custos percebidos, na forma de menores
preços, no oferecimento de serviços gratuitos ou mesmo na prevenção de pro-
blemas futuros para o cliente.

12.8 Perfil psicológico dos clientes da empresa hospital

g Cliente paciente

É o consumidor final dos serviços hospitalares. Sua motivação de consumo
é a necessidade premente. Ao receber o paciente ou o complexo família/pacien-
te, a instituição hospitalar precisa estar apta a lidar com os diferentes aspectos
psicológicos suscitados pelo “estado de doença”.

A doença é uma ruptura, do ponto de vista físico e psicológico, do equilíbrio
sobre o qual se estrutura a vida do indivíduo. Como todo desequilíbrio, traz consi-
go a insegurança em relação às possibilidades do restabelecimento desejado do
estado anterior. A doença é, portanto, uma experiência extrema que desestrutura
também as relações familiares.

A forma como cada indivíduo percebe e dá conta dessa desestruturação vai
depender intrinsecamente da gravidade e velocidade com que se instalou o pro-
cesso, da experiência anterior em relação à doença, de suas disposições afetiva,
intelectual, social.

Além disso, cada paciente ou complexo família/paciente se apresenta ao
hospital com demandas diferentes e específicas. Um jovem previamente hígido
que chega ao Pronto Socorro vitimado por uma cólica renal, percebe-se em grave
ameaça e supõe-se em risco de vida, devido à dor excruciante que apresenta e,
no entanto, esta percepção não é realidade tecnicamente. Já o paciente diabético
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que se queixa de um leve mal-estar ou desconforto epigástrico, percebe-se ape-
nas com uma “indisposição”, quando, na verdade, pode estar com sua vida
ameaçada por um infarto cardíaco. O hospital precisa estar preparado para, além
de atender competentemente a real demanda física de seus clientes, atender-lhes
também a demanda psicológica, esta sempre real enquanto percebida.

Além disso, há a situação completamente diversa, em termos de expectati-
vas, quanto ao resultado dos serviços prestados, para grupos diferentes de pacien-
tes. Os pacientes cronicamente enfermos, ou os pacientes terminais e suas famí-
lias requerem um tipo de cuidado diferenciado ao de um adulto jovem, que sofre-
rá uma internação de um dia para uma cirurgia eletiva de baixo risco (um trata-
mento de hérnia, por exemplo). A maneira como o hospital lida com o doente
terminal e sua família pode ser um fator determinante na forma como essas pes-
soas vivenciarão a experiência limítrofe na vida humana: a morte e a perda irreversível
que esta acarreta. Ao se perceberem tratados com a devida atenção e deferência
que a situação merece, os familiares certamente se lembrarão da forma como o
sofrimento pôde ser abrandado pelo cuidado ou, pelo menos, que todo cuidado
foi tomado para tal fim, e perceberão isso como qualidade.

Dados os exemplos, fica demonstrado, como já foi anteriormente mencio-
nado, que a gestão hospitalar apresenta desafios únicos à capacidade do gestor,
que além de todos os princípios técnicos administrativos indispensáveis, não pode
jamais perder de foco a questão do “humano”, pois, filtrados todos os aspectos,
essa é a visão estratégica do negócio hospital, no entender dos autores. A institui-
ção hospitalar existe não para restabelecer a saúde, posto que nem sempre esta é
uma meta alcançável, mas para cuidar da saúde. Qualquer estratégia de marketing
que pretenda ser bem sucedida deve levar em consideração estas proposições.

É necessário colocar ainda, o problema do paciente ou do complexo famí-
lia/paciente sob a ótica do consumidor de serviços. O paciente não é hoje o
cliente passivo de antigamente, sujeito às determinações autoritárias do cuidador,
médico ou hospital, propiciadas outrora pela detenção absoluta do poder do
conhecimento, estando hoje cada vez mais informado, e isso o torna cada vez
mais um agente ativo do serviço prestado e, conseqüentemente, cada vez mais
reivindicador e consciente de seus direitos. Ignorar essa mudança, e persistir no
modelo autoritário de assistência, pode resultar em ônus competitivo, irreparável
ao longo do tempo.

Do ponto de vista da prestação do serviço em si, o hospital tem um ponto
que pode ser um privilégio ou um desastre, dependendo de como a questão seja
abordada sob o aspecto de marketing: o cliente está presente dentro da institui-
ção hospitalar e emitindo seus sinais de aprovação ou reprovação a cada ato
praticado. Uma estratégia de marketing eficaz deve prever mecanismos de ava-
liação de satisfação e de correção de diferenças durante o processo de presta-
ção do serviço. O questionário final, aplicado em muitas instituições, é uma
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miopia de atendimento. Ele servirá apenas para a administração constatar que,
ao longo de seus vinte dias de internação, o paciente tal recebeu suas refeições
frias, e isso foi o que mais lhe desagradou durante o período, e o que o faria não
recomendar o hospital. Não parece lamentável que todo um parque tecnológico
altamente sofisticado, toda perícia técnica disponibilizada no tratamento bem
sucedido, fiquem com seu crédito comprometido por uma questão tão prosaica?
Mas é o que acontece, pois muitas vezes o paciente não é capaz de avaliar a
enorme complexidade técnica e a perícia do cuidado a que é submetido, mas
apenas o nível de conforto que lhe foi propiciado. Desconsiderar esse aspecto, é
um erro grosseiro de administração de marketing hospitalar.

O seu maior desafio é transmitir ao cliente uma noção dos bastidores,
entendidos como toda estrutura de retaguarda que deve ser disponibilizada para
que a “Hora da Verdade” seja encantadora, para usar o jargão do marketing de
serviços. Na elaboração de estratégias voltadas ao cliente/paciente este tópico
merece considerações muito especiais. Aqui reside o cerne ainda intocado dessa
gestão. Porque, em marketing hospitalar, ao contrário de outros tipos de servi-
ços, criar desejo e demanda no paciente parece, na visão dos autores, ser uma
questão muito mais complexa. É o desafio a ser vencido. O investidor hospitalar,
o diretor, o médico, toda a equipe paramédica, tem claro o objetivo a ser atingi-
do no marketing hospitalar: diante da necessidade premente, o cliente se lem-
brará primeiro do nome do “meu” hospital. A questão é que ele faça isso por
um real valor percebido, que seja ligado diretamente ao real investimento do
negócio hospitalar (identificado como toda infra-estrutura tecnológica e de re-
cursos humanos que permite o cuidado de qualidade e que é onde se aloca o
grande custo da atividade) e não aos aspectos periféricos como, por exemplo,
hotelaria. Portanto, é preciso criar métodos de fazer o cliente/paciente deman-
dar pelo investimento, que gerou qualidade técnica de atendimento criando,
com isso, um diferencial competitivo.

g Cliente médico

Muitos hospitais consideram o médico como seu principal cliente, pois o
cliente final, o paciente, é trazido por ele à instituição, em grande parte das vezes.
A medicina é uma atividade que apresenta grande diferencial de complexidade
em seu exercício, não só pelo volume de conhecimento técnico que exige, mas
pela intolerância absoluta ao erro ou falha no seu exercício. Advém daí, a enorme
responsabilidade, não só civil e criminal, mas principalmente humana que pesa
sobre o médico. O médico não cuida de seu paciente sozinho, nem responde pelo
maior volume de cuidados prestados, que fica a cargo da enfermagem, mas é o
“maestro da orquestra”: tudo está e só se faz sob seu comando.

Posto isto, fica claro que uma necessidade fundamental do médico em
relação à instituição hospitalar é a segurança, tanto ao que se refere à infra-
estrutura técnica disponível, quanto ao que se refere ao aprimoramento profissio-
nal da equipe que o auxilia.
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O médico, inserido num mercado de trabalho cada vez mais acirrado, tem
na sua imagem um grande diferencial competitivo. Por isso, outra de suas preocu-
pações em relação aos hospitais em que atua é a imagem ou conceito de merca-
do da instituição. Para o médico, é questão de prestígio e respeitabilidade profis-
sional atuar em instituições tecnicamente bem conceituadas, especialmente no
próprio meio médico. Esse é um aspecto a que o hospital deve estar atento, do
ponto de vista estratégico de marketing.

Outro tópico importante é a necessidade constante de atualização a que o
profissional é submetido. É uma preocupação conciliar a agenda quase sempre
sobrecarregada de trabalho com um espaço para leitura e reciclagem.

O profissional também demanda muitas vezes por auxílio administrativo. É
quase um paradigma (que há tempo está sendo quebrado), onde os médicos não
são bons administradores. O relacionamento com os financiadores privados do
sistema de saúde hoje — as operadoras de planos — se dá em um nível muito alto
de complexidade, com uma burocracia que muitas vezes necessita cuidados pro-
fissionais de resolução. O médico não é acostumado a isso, e essa questão, que é
também uma questão de otimizar a qualidade de utilização de tempo do profissio-
nal na sua área de atuação, deve ser pensado pela instituição hospitalar.

Muitas vezes o médico não é sujeito às diretrizes administrativas da institui-
ção e, quase sempre, preocupa-se mais e é mais fiel às normas de seu exercício
profissional do que às regras do hospital. Dentro de certos limites, essa postura é
salutar, pois permite a autonomia profissional. Entretanto, se levada a extremos,
pode acarretar conflitos complexos de autoridade. O hospital deve prever estraté-
gias de abordagem em sua estrutura de marketing para lidar com esta situação,
que é bastante freqüente.

Quando o problema se instala entre médico e operadora de planos de
saúde, o hospital deve prever mecanismos extremamente hábeis de resolução,
pois funcionará como mediador no sentido de convergir interesses de seus dois
importantes clientes.

Outro problema que cresceu de importância, progressivamente, a partir da
década de 90, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, e que preocupa
cada vez mais a classe médica, é a questão do erro médico. Inicialmente contrário
à contratação de seguros de indenização por erros médicos, alguns conselheiros do
próprio órgão regulador da categoria, o CRM, têm recentemente modificado sua
posição, em decorrência da freqüência com que os pacientes têm reclamado ju-
dicialmente de seus médicos. O hospital deve estar atento a essa realidade pois,
além de poder estabelecer políticas de assessoria jurídica, educativa, de relaciona-
mento, que orientem o médico, deve prevenir-se contra a co-responsabilidade.

Finalmente, médicos trabalham muito e toda oportunidade de uma pausa
tranqüilizadora em meio ao stress do exercício profissional é bem-vinda. O hospital
não deve desperdiçar a oportunidade de propiciar ao médico conforto físico e
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mental durante o exercício de suas atividades, pois o profissional demanda por
isso e reconhece a atenção que lhe é dispensada.

Cliente operadora de saúde

Junto com o setor público, as operadoras de planos de saúde respondem atual-
mente pelo financiamento do setor. Estima-se que aproximadamente trinta e oito mi-
lhões de pessoas, tenha seu custo com saúde assegurado pelo sistema suplementar.

Da forma como evoluiu a estruturação do sistema de saúde no Brasil, ex-
posta no tópico anterior Histórico do Sistema Suplementar de Saúde no Brasil, as
empresas de medicina privada suportam hoje, sozinhas, todo o risco do setor.
Além disso, são instituições com objetivo econômico de remuneração de capital
investido. A partir de década de 90, com o Plano Real, a perda de ganhos no setor
financeiro alavancados pela inflação, a regulamentação do setor via Lei 9656/98,
e a situação macroeconômica do país, que há vários anos não mantém um cresci-
mento sustentado, o setor começou a se tornar deficitário. O principal aspecto das
operadoras de plano de saúde hoje é sua preocupação com os custos crescentes
associados à falta de geração de receitas adicionais para suportá-los.

Isso coloca um problema central no relacionamento entre as operadoras de
planos e os provedores de serviço: os interesses são contraditórios, isto é, o prestador
de serviço ganha com o ônus do financiador. O relacionamento dos principais
“players” do sistema tem se tornado progressivamente mais tenso, e isso é observável
nos seguintes procedimentos, estabelecidos pelas operadoras de planos:

g burocratização extrema dos processos de liberação de serviços junto às
operadoras, com exigência de envio de documentação detalhada, com
itens sobre os quais não se consegue verificar a utilidade para qualquer
tomada de decisão. Isto acaba por retardar a realização do atendimento e
reter a demanda, teoricamente se constituindo num mecanismo que pode-
ria se prestar à adequação de fluxo de caixa;

g realização de auditoria técnica em praticamente a totalidade dos serviços
prestados, com estabelecimento de normas para utilização de insumos não
acordadas bilateralmente e, às vezes, impraticáveis para o prestador, por
comprometerem a qualidade e segurança do serviço prestado;

g efetivação de glosas “administrativas”, sob alegação de motivos impro-
cedentes, que chegam a reter percentuais significativos da fatura do prove-
dor de serviços, e cujo programa de negociação para reversão fica sempre
“em aberto”, levando até mais de seis meses para se chegar a um acordo,
no qual o provedor sempre acaba cedendo parte do devido em troca do
recebimento do restante;

g investimento, por parte dos planos de saúde, em serviços próprios de
atendimento, muitas vezes redirecionando os pacientes já sob cuidados no
provedor credenciado a estes serviços.

08 - Gestão Hospitalar.pmd 15/11/2006, 22:43456



457

Marketing como Ferramenta de  Resultados em Gestão de Hospitais

vol. 4 - nº 1 - p. 419-464 - 2006

Essas medidas, cujo objetivo final é o controle de custos com despesas de
serviços credenciados ou referenciados, geram crescente descontentamento entre
as partes, e não parecem apontar para uma solução satisfatória da crise, já reco-
nhecida do setor.

Ao mesmo tempo a situação exposta pode ser transformada em resultado
de negócio para o hospital que conseguir enxergar no problema “uma oportunida-
de disfarçada”.

É um desafio para as estratégias de marketing equacionarem.

13. ESTRATÉGIAS DE MARKETING COMO FERRAMENTA DE
OTIMIZAÇÃO DE RESULTADOS

13.1 Definição

Consistem em procedimentos especificamente voltados para o mercado-alvo, além
do mix de marketing, dos custos relacionados, e a descrição de como a estratégia
responde às ameaças e oportunidades.

13.2 Estratégias de marketing — propostas práticas — cliente paciente

Eis aqui um enfoque mais tradicionalista quando se pensa em marketing —
aquele voltado para o cliente que procura o serviço para consumo próprio, na
maioria dos casos.

Trata-se de uma das vertentes mais importantes quando pensamos em pro-
pagação da resposta à percepção causada neste cliente. Se for satisfeito nas suas
necessidades, desejos e expectativas, certamente propagará a outras pessoas. No
caso de ter se decepcionado com o atendimento recebido, divulgará a um número
muito maior de pessoas, conforme já dito anteriormente.

As estratégias que serão aqui apresentadas deverão estender-se, além do
cliente paciente, também ao seu familiar e/ou acompanhante, que tecerá opinião
a partir de sua percepção. Neste contexto, também é um cliente potencial.

Seguem então as estratégias de marketing direcionadas ao cliente paciente:

g Implantar cartão fidelidade para clientes particulares: quanto mais usar, mais
benefícios terá. Exemplo: descontos progressivos;

g Implantar cardápio especial ou temático para datas comemorativas: (Pás-
coa, dia das mães, dia dos pais, etc...);

g Distribuir souvenir do hospital com o logo, de acordo com datas comemorativas;

g Decorar áreas comuns de acordo com tema da época, cuidando para não agre-
dir a filosofia da instituição;
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g Aproveitar o espaço do papel toalha para bandeja para inserir receitas, dicas
sobre nutrição, saúde, etc;

g Implantar música ao vivo no refeitório nos finais de semana;

g Implantar brinquedoteca, para o entretenimento dos pacientes pediátricos;

g Implantar comemoração do aniversário do paciente internado, com bolo, velas
e foto, tendo como lembrança um porta-retrato com o logotipo do hospital e a
foto do evento;

g Implantar serviço de envio de mensagens via e-mail para paciente internado;

g Implantar cardápio de opções;

g Implantar serviço de consulta pessoal ao paciente internado, com a finalidade
de reversão em tempo hábil de eventual descontentamento, ou ainda, imple-
mentação de sugestões, ainda na estada do paciente;

g Disponibilizar revistas e jornais nas recepções;

g Implantar serviço de internet no quarto, mediante agendamento de horário;

g Disponibilizar carregadores de celulares aos pacientes internados e acompa-
nhantes;

g Agilizar o fechamento da conta após a alta hospitalar;

g Elaborar programa de entretenimento aos pacientes: leitura, filmes, musicais,
promoção de bate-papo acerca de um tema específico etc;

g Implantar central de serviços: moto-boy, internet, fax, xerox, correio.

Adaptar a área física às características de necessidades do público-alvo. Exemplos
— instalações para geriatria, estrutura para pacientes obesos, estrutura ideal
para pacientes pediátricos;

g Criar área para exposição do acervo histórico do hospital;

g Implantar serviço de pré-internação: agilização e garantia de um processo
tranqüilo;

g Implantar serviço de direcionamento de familiares em caso de óbito;

g Disponibilizar loja de conveniência nas dependências do hospital;

g Estabelecer parceria com os “Doutores da Alegria”;

g Implantar cofres nos quartos para maior segurança e comodidade do paciente;

g Adequar a comunicação visual do hospital;

g Implantar sala VIP para casos de alta do paciente;
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g Implantar programa de palestras informativas sobre diversos temas ligados à saúde,
abertos à comunidade, com temas sugeridos pela própria comunidade;

g Implantar transporte próprio para traslado do paciente do metrô mais próximo
até o hospital, em horários pré-estabelecidos;

g Humanização de várias dependências do hospital.

13.3 Estratégias de marketing — propostas práticas — cliente médico

Dentro da abordagem moderna, do hospital visto como empresa que tem de
operar com resultados, preferencialmente superavitários, apresenta-se o médico,
um dos personagens principais para a obtenção destes tão almejados resultados.

A princípio reconhecido como parceiro, porém aqui tratado como cliente — o
médico que também deverá sentir-se atraído para o hospital que, além de todas as
condições minimamente satisfatórias, tanto para a operacionalização de seu ofício,
como de conforto para o seu paciente, terá ainda diferenciais em termos de benefícios.

Este plano de benefícios deverá, obviamente, ser apresentado segundo
critérios definidos por cada hospital, a um grupo seleto de médicos, que já tragam
ou possam trazer retornos (sejam financeiros, de prestígio, ou social ao hospital.

Seguem então as estratégias de marketing direcionadas ao cliente médico:

g Prioridade para agendamento de cirurgias;

g Prioridade para definição de internações eletivas;

g Utilização de períodos nos consultórios do hospital;

g Serviço de assessoria de imprensa customizada aos seus interesses;

g Treinamento para as suas secretárias;

g Educação continuada dos médicos;

g Canal de compras (utilitários hospitalares), utilizando a assessoria, estrutura e
vantagens do hospital;

g Isenção, descontos ou pagamentos facilitados aos médicos em alguns serviços
profissionais, como por exemplo, assessorias jurídica, financeira, administrativa
de tecnologia da informação, marketing, arquitetura, decoração, engenharia,
paisagismo, serviços de psicologia, nutricional;

g Serviço de gerenciamento de consultórios;

g Benefícios oriundos de parcerias, entre empresas dos mais variados segmentos
com o hospital, direcionadas também a este grupo de médicos, como clientes
preferenciais;

g Descontos e/ou isenções de pagamentos pelos serviços médico-hospitalares,
utilizados pelo próprio médico ou familiares;
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g Descontos pontuais aos clientes pacientes destes médicos;

g Canal para financiamento de honorários médicos para seus clientes pacientes;

g Financiamentos de itens não cobertos por convênios;

g Inclusão de mailing de convidados para eventos e solenidades (inaugurações,
coquetéis, campanhas, seminários e outros);

g Programa de palestras com temas definidos pelos próprios médicos;

g Programa de qualidade de vida;

g Eventos externos com direito à acompanhante, em forma de sorteios ou não:
teatros, óperas, shows, espetáculos musicais, pré-estréias de cinemas, exposi-
ções, vernissage etc;

g Viagens de turismo com acompanhante;

g Viagens a congressos;

g Viagens a cursos em outras cidades, estados ou países;

g Jantares com acompanhante;

g Convênio com SPAS;

g Convênio com academia;

g Convênio com salões de beleza;

g Comemorações de datas festivas para entretenimento com a família;

g Promoção de intercâmbios com outros países: visitas científicas, trocas de expe-
riências, divulgação do nome da instituição no mundo;

g Apoio do hospital ao médico, em negociações com convênios, objetivando a
ampliação da carteira de clientes.

O objetivo de implantar as estratégias de marketing voltadas ao cliente
médico é, essencialmente, o de integralizá-lo ao hospital, de forma que ele se
sinta acolhido, respeitado e amparado em grande parte de suas necessidades,
criando um comprometimento com a empresa. A fidelização deste cliente será
conseqüência natural de um processo de parceria e satisfação mútua.

O resultado será bilateralmente satisfatório, cumprindo, portanto, a premis-
sa de sustentação mercadológica, denominada política do “ganha-ganha”.

13.4  Estratégias de  marketing — propostas práticas — cliente operadoras
de saúde

Em relação às operadoras de saúde, a proposta apresentada é, ao invés
de ficarem cada qual defendendo posições opostas, se unirem em parceria em
busca de:
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g Melhores condições de compra;

g Melhores condições de pagamento;

g Compromisso de descontos do hospital ao convênio, de acordo com a demanda
gerada;

g Transparência nas negociações e tratativas;

g Flexibilização mútua de algumas negociações;

g Pessoas treinadas nas duas pontas para tratar de assuntos negociais.

Se esse tipo de pensamento fosse adotado, haveria grande chance de o mer-
cado da saúde, passar a responder com estabilidade conjuntural, política e social.

14. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em um mundo cada vez mais competitivo, a gestão profissional é um dife-

rencial na obtenção de resultados financeiros satisfatórios.

Não existe troca de valor ou atividade econômica, sem o cliente.

O marketing é um conjunto de estratégias de gestão que objetivam,
prioritariamente, a criação de valor para o cliente e tem papel central como ferra-
menta de gestão nas empresas competitivas, contribuindo inclusive para sua
perenização.

A administração eficaz com vistas à otimização de resultados, entendidos
como financeiros, não se estrutura mais sobre “achismos”. Constitui-se em um
conjunto de procedimentos claros e objetivos que se operacionalizam com base
em dados concretos. Não existe gestão profissional sem informação confiável.

Os parâmetros financeiros dos investimentos empresariais são explícitos e
firmados como um compromisso gerencial a ser alcançado, antes mesmo da exe-
cução do negócio.

Portanto, qualquer hospital que se pretenda empresa deve, respeitadas as
peculiaridades do setor, evoluir dentro das proposições acima colocadas.

No Brasil são muito recentes as tentativas de profissionalização gerencial
da área da saúde.

Isso leva a uma grande dificuldade, percebida pelos autores durante a rea-
lização deste estudo, que é a existência de dados e informações consistentes.

Os autores consideram a criação de sistemas de dados fundamental para
evolução dos parâmetros gerenciais.

Apesar dessa limitação, foi possível a identificação de várias questões pas-
síveis de solução através de estratégias competentes de marketing, com perspec-
tivas de ganho financeiro para o investidor.
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Foi identificada certa resistência ao marketing na área da saúde. Tal fato
parece decorrer principalmente do desconhecimento do real significado do que
significa marketing, confundido freqüentemente com mera propaganda, e ao mau
uso que vem sendo feito dele no segmento da saúde. Essa constatação por si
mesma faz pressupor a existência de uma oportunidade de mercado em seu setor
aplicado ao negócio hospital.

O marketing hospitalar apresenta desafios intrigantes aos profissionais da
área, pois sua plena utilização, a exploração máxima de seu potencial, não se
dará, na visão dos autores, apenas com a implementação de vertentes já existen-
tes, como por exemplo, marketing de relacionamento e o de boca-a-boca. Resul-
tará do desenvolvimento de soluções específicas para os clientes do hospital, con-
siderados em toda a complexidade de seus perfis, como exposto no desenvolvi-
mento do trabalho.

Há, finalmente, grande potencial de aplicabilidade do marketing como fer-
ramenta de gestão em hospitais, mas é necessária uma ampla conscientização do
mercado quanto a este potencial.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Considerações iniciais

Este Trabalho descreve as etapas para a elaboração de um plano integrado
de negócio, bem como uma proposta de estratégia para a empresa em estudo. A
empresa escolhida foi a GRANELEIRO ALIMENTOS Ltda. (*), empresa nacional de
filosofia familiar, maior exportadora nacional de grãos (soja, farelo de soja, hipro).

A análise da empresa e elaboração de sua estratégia para os próximos
quatro anos foi realizada seguindo as seguintes etapas:

g Identificação da empresa: realizando um breve histórico de suas ativi-
dades, identificando sua estrutura organizacional, suas diretivas estratégi-
cas (Missão, Visão, Valores) e produtos. Vale ressaltar que o foco deste
trabalho está direcionado à Graneleiro Alimentos, localizada no Porto de
Santos (através do Armazém II e Terminal I) responsável pela exportação
de grãos e insumos;

g Análise do micro ambiente, verificando o potencial dos concorrentes em
função das características do mercado e prevendo sua evolução para os
próximos anos;

g Análise de macro ambiente, observando as oportunidades e ameaças
futuras em função da análise global envolvendo os ambientes Político,
Social, Econômico, Tecnológico, Mercado/Produto e Capital/Trabalho;

g Análise SWOT, correlação entre seus pontos fortes e fracos com oportuni-
dades e ameaças futuras, identificando alavancas, problemas, defesas e
restrições;

g Elaboração da estratégia: definição da nova estratégia e decisão por
novos produtos, novos mercados ou ambos;
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g Análise de marketing: estratégia de marketing e análise dos “4P”;

g  Planejamento de operações e logística;

g  Análise financeira;

g Conclusão.

(*) Por uma solicitação de confidencialidade da empresa analisada, o
nome original foi substituído pelo nome fantasia “Graneleiro Alimentos”, bem
como os nomes dos concorrentes por “Concorrente — 1, 2, 3 e 4”, e a potencial
empresa parceira por “Só-Laranja”. Conforme solicitação da FGV, uma lista
correlacionando os nomes fantasia com os nomes verdadeiros será entregue sepa-
radamente ao professor, orientador da disciplina.

1.2 Breve histórico da Graneleiro Alimentos

A Graneleiro Alimentos é uma das empresas que mais cresce no Brasil.
Desde que nasceu, não pára de semear qualidade e colher muito sucesso. Isso
faz com que o Brasil também sinta orgulho de ter uma empresa como essa,
100% brasileira.

Presente nos Estados de Goiás, Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Bahia,
Pernambuco e Ceará, o Grupo Graneleiro dedica-se à industrialização de grãos,
desde a produção de semente, armazenagem, degerminação, pré-cozimento
de milho, extração e refino de óleos vegetais de soja, milho e girassol e, tam-
bém, na produção de farelos. Sua marca premium SINHÁ é reconhecida nacio-
nalmente como líder no segmento de empacotamento de milho e é uma das
cinco maiores marcas de óleo para consumo doméstico do país: soja, girassol,
milho e canola. E é, também uma marca que está em um segmento muito
sofisticado com sua linha de azeites importados e óleos saborizados.

A Graneleiro planeja e sistematiza todas as sua ações para assegurar
que o seu produto ou serviço atenda aos requisitos definidos de qualidade com
um nível superior de confiabilidade de seus fornecedores, viabilizando dia a
dia a venda dos produtos, sendo agressiva no mercado e estando presente no
maior número de pontos de venda e, principalmente, atendendo às expectati-
vas do cliente.

A história do grupo é marcada por muitas conquistas, foi indicada em
2003, pelo 5º ano consecutivo, para receber o Prêmio Imagem Empresarial da
Gazeta Mercantil e ao ser avaliada de forma específica, passou de 8ª colocada
à 3ª na área de alimentos em nível nacional, com outros dados altamente ex-
pressivos: a 4ª colocação em rentabilidade, a 10ª em investimentos em imobili-
zado e a 6ª em riqueza criada por emprego.

Reconhecida pelo trabalho que desenvolve junto à comunidade, apoiando
atividades sociais voltadas para a comunidade brasileira, busca construir parcerias
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de respeito e confiança com seus clientes em todo o Brasil e no exterior, levando

ao cliente a certeza de que ele receberá a melhor qualidade em produtos e a

certeza de que a Graneleiro estará sempre modificando o seu sistema de qualida-

de para melhor atendê-los.

Assim como investe constantemente na qualidade dos seus produtos, a

empresa investe, também, na qualidade de vida dos seus colaboradores e da

comunidade, implantando vários programas de educação, esporte e saúde. E todo

esse sucesso do grupo vai longe, exportando para os países da comunidade eco-

nômica da Europa, da Ásia e da África.

Obs: Dada a grande diversidade de atividades da empresa, este trabalho

mantém seu foco sobre a unidade exportadora de grãos do complexo portuário de

Santos, da Graneleiro Alimentos.

1.3 A Graneleiro

1.3.1 Qualidade na Graneleiro

A Graneleiro investe em programas de qualidade, buscando assegurar a

satisfação dos  seus clientes e consumidores fornecendo  alimentos, insumos e

serviços com tecnologia e qualidade, de forma contínua e crescente, fortale-

cendo a marca.

A Graneleiro tem como meta planejar e sistematizar todas as suas ações,

assegurar que o seu produto ou serviço atenda aos requisitos definidos de

qualidade com um nível superior de confiabilidade de seus clientes viabilizar

dia a dia a venda dos seus produtos, ser agressiva no mercado e estar presente

no maior número de pontos de venda e, principalmente, atendender às suas

expectativas próprias.

Com a implantação da gestão da qualidade total, houve significativa

melhoria no trabalho em grupo, no relacionamento entre todos os departamentos

e, principalmente, no processamento.

Hoje, a Graneleiro conta com unidades e linhas de produção já certificadas

ou em processos de certificação.

1.3.2 Estrutura

A Graneleiro Alimentos, por se tratar de um grupo com diversas unidades

de negócios, possui uma estrutura bastante complexa. Dentre as sub-unidades
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que têm como produto a soja e seus principais insumos, a unidade exportadora do
Complexo Portuário de Santos (constituída basicamente pelos armazéns I e II) é o foco
da análise realizada no decorrer deste trabalho. Entretanto, uma breve visão das
demais unidades a esta interligadas será importante para a compreensão dos proces-
sos logísticos, estratégicos e operacionais que envolvem todas as unidades.

Figura 1 – Estrutura da Graneleiro Alimentos

Unidade industrial de São Simão (GO)

Certificada em PDV — Quality of Feed Ingredientes, e em HACCP HC-004/02
nas linhas de produção de farelo de soja e óleo degomado, e nas linhas de produ-
ção, envase e embarque de Lecitina de Soja.

Unidade industrial de Itumbiara (GO)

Certificada em PDV — Quality of Feed Ingredientes, e em HACCP HC-003/02
na sua linha de produção de farelo de soja, e na sua linha de refino e envase de
óleo de soja, milho e girassol.

Unidade industrial de Apucarana (PR)

Certificada em HACCP HC-008/02 na sua linha de fabricação de farinhas de
milho, gritz, canjicão, canjicas, fubá, creme de milho, flocos e fubá pré-cozido do
recebimento de matérias-primas à expedição de produtos acabados e certificadas
em ISO 9001:2000 na sua linha de fabricação e comercialização de farinhas de
milho, gritz, canjicão, canjicas, fubás, creme de milho, flocos e fubá pré-cozido.
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Armazém II – Porto de Santos (SP)

Certificada em sistema de Gestão Integrada — SGI. A primeira empresa do
segmento de grãos, no Porto de Santos, com Certificação em ISO-9001, ISO-
14001 e OHSAS-18001 - no dia 23 de outubro de 2003. Certificadas em PDV —
Quality of Feed Ingredientes, e em HACCP HC-007/02 - na sua linha de recepção,
armazenamento, embarque de soja em grãos, produção de farelo de soja e hipro,
e em ISO 9001:2000 na sua linha de recepção, armazenamento e expedição de
produto de origem vegetal a granel.

Figura 2 – Complexo Portuário de Santos

Terminal I – Porto de Santos (SP)

Certificada em sistema de gestão integrada — SGI. A primeira empresa do
segmento de grãos, no porto de Santos, com certificação em ISO-9001, ISO-14001
e OHSAS-18001, no dia 23 de outubro de 2003. Certificadas em PDV/Quality of
Feed Ingredientes - e em HACCP HC-007/02 na sua linha de recepção, armazena-
mento, embarque de soja em grãos, produção de farelo de soja e hipro, e em ISO
9001: 2000 na sua linha de recepção, armazenamento e expedição de produtos
de origem vegetal a granel.

Características operacionais: 

Capacidade de armazenamento: 52.000 ton 

Capacidade de recepção: 465 ton/h 

Capacidade de embarque: 1.500 ton/h 
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1.3.3 Negócio

O negócio da unidade Graneleiro Alimentos no Porto de Santos, foco deste
trabalho, é a movimentação e exportação de grãos e insumos, na atualidade, soja,
farelo e hipro.

1.3.4 Política de gestão

g Fornecer produtos e serviços que atendam aos requisitos legais e expec-
tativas de nossos clientes;

g Atualizar constantemente as tecnologias envolvidas nos processos, pro-
dutos e serviços visando reduzir e controlar impactos ambientais;

g Monitorar os parâmetros de processo e desempenho do produto, buscan-
do a melhoria contínua do sistema de gestão;

g Proporcionar um ambiente de trabalho seguro, saudável e que favoreça o
desempenho pessoal e profissional de nossos colaboradores;

g Capacitar permanentemente nossos colaboradores;

g Remunerar, adequadamente, o capital investido.

1.3.5 A visão

g Crescer e se desenvolver com solidez, ser referência no setor de alimentos
suportada por marca e logística fortes;

g Praticar a ética e a simplicidade;

g Ter uma identidade (visão, missão e valores) cuja prática é percebida no
dia a dia pelas pessoas e instituições com as quais se relaciona;

g Atuar nacionalmente e internacionalmente, antecipar e se diferenciar
pela liderança em custos, qualidade e atendimento nos negócios, produto,
serviços, gestão e relacionamento com clientes e parceiros;

g Ser referência em políticas e práticas de recursos humanos, sendo um
bom lugar para trabalhar;

g Ser profissionalizada, proporcionar desafios e ser caracterizada pela prá-
tica de estilo participativo de gestão, com foco em resultados;

Características operacionais: 

Capacidade de armazenamento: 138.000 ton 

Capacidade de recepção: 1.500 ton/h 

Capacidade de embarque: 2.000 ton/h 
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g Ser comprometida com o meio ambiente e com as comunidades onde atua;

g Ser capitalizada financeiramente.

1.3.6  Missão

Fornecer alimentos, insumos e serviços com qualidade, antecipando as
necessidades de clientes e fornecedores e atendendo às expectativas de acionis-
tas, colaboradores e comunidade.

1.3.7  Valores

g Ética;

g Honestidade;

g Confiança e respeito mútuo;

g Simplicidade de gestão e relacionamento;

g Valorização e desenvolvimento de colaboradores;

g Profissionalismo;

g Ousadia e pioneirismo;

g Perseverança;

g Integridade;

g Respeito ao meio ambiente;

g Transparência;

g Comprometimento.

1.3.8  Produtos

Os produtos exportados pela Graneleiro Alimentos, pelo Porto de Santos,
são soja, farelo de soja e hipro.

A soja, em forma de grãos, é destinada ao mercado externo para as mais
variadas aplicações, incluindo consumo humano, animal ou, ainda, a industrializa-
ção do produto convertendo-o em óleo e outros derivados.

Farelo e hipro têm como destino principal a alimentação e engorda de
gado de corte e leite, sendo o primeiro um derivado direto da soja e o segundo
uma mistura enriquecida de proteínas.
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1.4 Resumo de desempenho

1.4.1 Resumo de desempenho 2001 – 2003

Unidade exportadora de grãos do Complexo Portuário de Santos

Conforme gráfico acima, observa-se um aumento significativo do volume
exportado anualmente.

14.2 Mapas de recursos e competências essenciais

Analisando o mapa de recursos e competências essenciais, observa-se que a
competência que se destaca como mais importante é a “Comercialização/Gestão
de Vendas”, seguida simultaneamente, por “Sistemas de Gestão da Qualidade”,
“Análise de Mercado e Concorrência” e “Capacidade de Negociação”. Isto se
deve, basicamente, ao fato de que, num mercado globalizado,  os produtos comer-
cializados são de uma maneira geral commodities. Gestão de vendas é a atividade
que tem maior potencial de oferecer um diferencial à empresa em relação à concor-
rência. Dentro deste mesmo cenário, qualidade, análise de mercado e capacidade
de negociação também são de extrema importância, mas são colocadas em segun-
do plano porque se encontram na categoria de pré-requisitos essenciais para a so-
brevivência da empresa, ou seja, são competências indispensáveis mas, não sufi-
cientes para garantir a lucratividade.
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Analisando o desempenho de cada setor, observa-se que, felizmente,
estas mesmas competências encontram-se entre as de melhor performance na
avaliação geral, ainda que, passível de alguns ajustes. Gestão da Qualidade ainda
apresenta uma avaliação superior a de comercialização, e o item capacidade de
negociação precisa ser melhorado. Serão necessárias ações no sentido de orientar
o corpo gerencial para o redirecionamento de recursos para as atividades de maior
importância. Tal análise se mostrará mais completa através do estudo da SWOT.

1.4.3 Importância relativa

Observando a distribuição da importância relativa entre as competências e
recursos essenciais, observa-se a proximidade entre os valores e verifica-se que, com
exceção de “Gestão de Vendas”, todas as demais se encontram aproximadamente
nos mesmos patamares de importância.  Se por um lado isto gera um certo aspecto de
tranqüilidade, pelas várias atividades realizadas na empresa de importância relevante
para o processo, por outro, é motivo de atenção pois exige a monitoração constante
do desempenho de cada competência separadamente.

Recursos / Competências Importância Análise Pfo / 
Pfr

Situação 
Atual

Classe A 
( Ideal )

1 Formação de preços de produtos 5% 6 6 8
2 Controles Financeiros 5% 6 6 7
3 Comercialização / Gestão de Vendas 11% 7 7 10
4 Atendimento ao Cliente 5% 6 6 8
5 Eficiência Energética 3% 8 8 8
6 Gestão e Técnicas de Operação 5% 7 7 8
7 Logística de Suprimentos 3% 6 6 6
8 Logística de Abastecimento 4% 5 5 10
9 Sistemas de Gestão da Qualidade 6% 8 8 9

10 Gestão Contábil 4% 6 6 6
11 Análise e planejamento financeiros 4% 6 6 6
12 Capacidade de Alavancagem financeira 5% 7 7 8
13 Análise de mercado e da concorrência 6% 5 5 8
14 Gestão de Marketing 2% 5 5 6
15 Gestão de Recursos Humanos 3% 6 6 7
16 Relações Societárias 5% 5 5 8
17 Associativismo e Alianças Estratégicas 5% 6 6 8
18 Desenvolvimento de Fornecedores 4% 5 5 10
19 Estrutura Organizacional 4% 6 6 7
20 Estilo e postura dos líderes 5% 6 6 7
21 Capacidade de Negociação 6% 5 5 8

100%
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Figura 3 – Importância Relativa

1.4.4 Mapa de competências

Observa-se que as competências de maior impacto sobre o desempenho da
empresa são a “Gestão de Vendas e Comercialização”, “Sistemas de Gestão da
Qualidade”, “Análise do Mercado e Concorrência”, e “Capacidade de Negociação”,
que serão essenciais para alavancar oportunidades futuras ou enfrentar eventuais
ameaças como será visto nas análises a seguir.

Figura 4 – Mapa de Competências

1.5 Cadeia de valor

A cadeia de valor encontra-se descrita a seguir, ressaltando-se a im-
portância das atividades de logística (tanto de entrada como de saída) e de
operações:
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Figura 5 –  Cadeia de valor

2. ANÁLISE DE MICRO AMBIENTE

2.1 Ambiente setorial

Para proceder a análise setorial do ambiente de negócios onde a orga-
nização está inserida, uma das ferramentas utilizadas é o modelo de análise
da indústria proposto por Porter, conhecido como modelo das cinco forças
competitivas.

O objetivo dessa análise é prever o nível médio de lucratividade dos
competidores e, ainda, compreender as diferenças de rentabilidade entre os
competidores numa mesma indústria. Esta compreensão ajuda a empresa a
ajustar seus recursos internos, competências  e capacidades e, ainda, é um
indicador do alcance e tipo de estratégia a ser adotada para superar a média
da indústria.

As Cinco forças competitivas de porter:

g  grau de rivalidade entre as empresas;

g  ameaça dos novos entrantes potenciais;

g  ameaça dos produtos substitutos;

g  poder de barganha dos consumidores;

g  poder de barganha dos fornecedores.
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2.2 Análise da concorrência

Figura 6 – Análise da concorrência

Verifica-se que a maior parte dos concorrentes encontra-se dentro do mes-
mo grupo de atuação, ou seja: mesmo mix de produtos com mesmo segmento de
mercado.

Observa-se, também, a presença de um potencial “New Player”, o grupo
Maggi atualmente presente no mercado alimentício e com possibilidade de mi-
gração para o mesmo grupo ou grupos semelhantes de atuação.
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Baixa(100)____________140____________________________Alta(300)

Conclusão da análise: de acordo com os dados apresentados, conclui-se
que o grau de rivalidade entre os concorrentes é baixo.

2.3 Poder de barganha dos clientes

Trata-se da força demonstrada pelos compradores ao negociar a compra de
produtos ou serviços. Tal poder permite aos consumidores  diminuir as margens da
indústria pressionando os competidores a reduzir os preços ou aumentar a oferta.

Eis as condições que aumentam o poder de barganha do comprador:

g existem poucos compradores;

g os compradores são muito importantes para a indústria;

g a indústria é pouco importante para os compradores;

g o produto fabricado/vendido pela indústria é padronizado;

g os custos da mudança para outro fornecedor são baixos;

g existem substitutos para os produtos da indústria;

g o comprador tem total informação;

Itens ESTRATÉGICOS Peso C.I C.II C.III P. x C. 

• Crescimento do setor 40   1 40 

• Concorrentes 10   1 10 

• Custos fixos   20 3   60 

• Capacidade instalada 10   1 10 

• Divergência entre concorrentes  5   1 5 

• Existência de concorrentes com grandes 

interesses estratégicos 
5   1 5 

• Diferenciação de Produtos 5   1 5 

Barreiras de Saída (Ativos especializados,  

Custos fixos de saída, Inter-relações 

estratégicas, Barreiras emocionais e 

Restrições de ordem governamental 

 ou social) 

5   1 5 

Total 100%    140 
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g existe a possibilidade de integração para trás na cadeia de valor dos
compradores.

2.3.1 Avaliação do poder de barganha dos clientes

Baixa(100)_________________________________240___________Alta(300)

Conclusão da Análise: conforme dados da tabela anterior, podemos con-

cluir que o poder de barganha do cliente tem importância significativa.

2.4 Poder de barganha dos fornecedores

Trata-se da força demonstrada pelos fornecedores ao negociar com os com-

pradores, ameaçando elevar preços ou reduzir a qualidade de seus serviços. Os

poderosos podem reter a maior parte da realidade de uma indústria quando os

compradores são incapazes de repassar aumento de preços aos consumidores

finais. Eis as condições que reforçam o poder de suas barganhas:

ÍTENS ESTRATÉGICOS Peso C.I C.II C.III P. x .C. 

• Número de clientes 20  2  40 

• Importância relativa dos clientes para a 

empresa 
15   3 45 

• Importância da empresa para os clientes 10  2  20 

• O produto fabricado / serviço fornecido pela 

empresa é padronizado 
20   3 60 

• Os custos da mudança dos clientes para 

outro fornecedor são: 
10  2  20 

• Existência de substitutos para os produtos 

da empresa 
5 1   5 

• Impacto do seu produto na qualidade dos 

produtos ou serviços do cliente 

15 

 
  3 45 

• Possibilidade de integração para trás pelo 

cliente na cadeia produtiva 
5 1   5 

Total 100%    240 
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g existem poucos fornecedores;

g os fornecedores têm importância estratégica para a indústria;

g a indústria é pouco importante para os fornecedores;

g existe alto grau de diferenciação do produto industrializado;

g não existem substitutos para os produtos fabricados pelos fornecedores;

g são altos os custos de mudança de fornecedores;

g existe a possibilidade de integração vertical para frente por parte dos
fornecedores.

2.4.1 Avaliação do poder de barganha dos fornecedores

09 - Graneleiro.pmd 15/11/2006, 22:41485

Conclusão da análise: podemos concluir que, dado o elevado número de
fornecedores em potencial, o poder de barganha dos fornecedores é baixo.

2.5 Avaliação de entrantes potenciais / barreiras de entrada

Através da análise das forças competitivas do setor, verificamos que há
dificuldades de ameaças de novos concorrentes (entrantes) pelos seguintes
fatores:

ÍTENS ESTRATÉGICOS Peso C.1 C.2 C.3 P. x C. 

Número de fornecedores estratégicos no 

mercado  
35  2  70 

 Importância da empresa para os fornecedores   15  2  30 

Importância estratégica dos fornecedores para 

a empresa 
20  2  40 

Grau de diferenciação do produto / serviço do 

fornecedor para empresa 
5 1   5 

Existência de produtos substitutos aos 

fabricados pelos fornecedores 
5   3 15 

Custos de mudança de fornecedores  15 1   15 

Ameaça de integração vertical para frente por 

parte dor fornecedores 
5 1   5 

    Total 100%    180 

 

Baixa(100)__________________180______________________________Alta(300) 
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g elevada necessidade de capital: os custos para atuar no setor são altos
pela necessidade de compra e implantação de equipamentos, local para
armazenamento dos grãos e capital suficiente para repor a safra em caso
de perda da mesma;

g dificuldades de acesso aos canais de distribuição: o principal canal de
distribuição é através do transporte marítimo, pelos principais portos do país.

Conclusão da análise: os tipos de barreira apresentado pelo setor apresen-
tam dificuldade alta para a entrada de “New Players”.

2.6 Avaliação dos produtos substitutos

Através da análise do setor, podemos notar que a disponibilidade de produ-
tos substitutos é baixa, pois, o seu mix é muito pequeno. O que pode ocorrer são
produtos derivados dos grãos como soja, milho e outros, mesmo assim, não se
torna uma ameaça ao setor.

Conclusão da análise: a ameaça de produtos substitutos é mínima ou
inexistente.

ITEM ESTRATÉGICO Peso C1 C2 C3 P. X C. 

Percepção relativa (pelo cliente) de valor 

dos produtos substitutos 
33   1 33 

Os custos de mudança dos produtos 

atuais para os substitutos são:  
34 1   34 

Propensão à substituição de seus 

produtos 
33   1 33 

TOTAL 100%    100 

 

Baixa(100)100________________________________________________Alta(300) 

 

Tipo de Barreira Grau de eficiência P. x C. 

 

 Peso Alto Médio Baixo Nenhum  

Tecnologia Patenteada 5    4 20 

Necessidade de capital 25 1    25 

Diferenciação de produtos 5   3  15 

Acesso aos canais de distribuição 15  2   30 

Economias de escala 15   3  45 

Restrições governamentais 30 1    30 

Acesso aos fornecedores 5  2   10 

Total 100%     175 

 

Alta(100)_________________175_______________________________Baixa(400) 
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2.7 Análise geral do setor

3. ANÁLISE DE MACRO AMBIENTE

3.1 Ambiente político-social

Estima-se por um período de estabilidade nas tomadas de decisões político-
econômicas até 2006, quando se darão as próximas eleições presidenciais e o
término do primeiro mandato do Governo Lula. A partir de 2007, pode-se dar
início à gestão de uma nova plataforma, ou a continuidade em vigor. Para fins de
planejamento estratégico, não seria um grande erro de estimativa apostar na
continuidade das linhas de decisões adotadas pelo governo atual, independente
de quem seja o seu sucessor. Convém, no entanto, manter a continuidade das
análises das tendências no decorrer do período a fim de se verificar ou não a
veracidade do raciocínio adotado.

A busca pelo crescimento econômico indica que haverá gradualmente maior
intervenção do Estado na economia, favorecendo as exportações.

Os constantes contatos no exterior por parte do Governo Federal deverão
promover o fortalecimento das relações externas, o que influenciará de maneira
decisiva, as oportunidades futuras no mercado global.

Com o advento da ALCA e do Mercosul, a internacionalização da econo-
mia ocorrerá de maneira inevitável e irreversível, trazendo novas oportunidades
assim como novos clientes, mercados, parceiros e fornecedores e novas ameaças,
abrindo espaço para novos concorrentes (novos entrantes).

A votação do Plano Plurianual (PPA), a ser realizada pelo Congresso forne-
cerá um melhor balizador em relação às tendências para os próximos anos, pois
definirá os investimentos do Governo Federal de 2004 a 2007.

 

ANÁLISE DO SETOR       

Forças competitivas       

        

    FORÇAS  ATUAL FUTURO 

  ALTA MÉDIA BAIXA ALTA MÉDIA BAIXA 

Am. de novos concorrentes   x   x 

Rivalidade entre concorrentes   x   x 

Poder dos aliados estratégicos  x  x   

Poder de neg. dos clientes x    x  

Poder de neg. dos fornecedores   x   x 

Disponibilidade de substitutos   x   x 
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Apesar das discussões acirradas, espera-se um investimento na área de
infra-estrutura de até R$ 28 bilhões de reais nos próximos três anos, em um dos
possíveis cenários.

O incentivo ao Agro-business, tanto por parte do Governo Federal quanto
pela iniciativa privada e parcerias realizadas entre ambos, deverá propiciar maior
alavancagem do setor, atualmente, com grandes tendências de crescimento.

Apesar das medidas políticas caminharem rumo a um cenário favorável,
o “Risco Brasil” ainda é uma ameaça relevante, podendo comprometer negócios
futuros com parceiros globalizados, caso o cenário sócio-político brasileiro se
revele pouco atrativo ou arriscado no decorrer dos próximos anos.

3.2 Ambiente econômico

As expectativas para 2004 são de um aumento do PIB na ordem de 3%,
com a inflação mantendo a estabilização entre 7% e 8% e juros reais por volta
de 8,5%. De acordo com as perspectivas nacionais de crescimento, valores simi-
lares são esperados no decorrer dos próximos anos (2004-2007), propiciando a
estabilização de um mercado favorável.

A produção nacional de petróleo deverá sofrer incrementos significativos
de acordo com as expectativas da Petrobrás. Estima-se um aumento de 9% ao
ano na produção de petróleo, podendo chegar à auto-suficiência em 2006, se
investimentos forem concretizados no setor de escoamento do produto da Bacia
de Campos. Com maior ou total independência em relação ao mercado externo
de petróleo, espera-se menores oscilações ou altas repentinas do preço do barril,
o que impacta positivamente na logística de distribuição e no escoamento dos
insumos, considerando-se que o Brasil tem uma estrutura de transporte, predo-
minantemente rodoviária e que mesmo a malha ferroviária ainda dispõe de
muitos carros movidos a óleo combustível.

A expectativa do dólar para 2004 é de encerrar o ano aproximada-
mente em R$2,93 e para 2005, em R$3,10. O euro, neste mesmo período,
deverá oscilar em torno de US$1,13 a US$1,16 de acordo com estimativas da
Comissão Européia.

Dada a política de busca pelo crescimento sendo desenvolvida, ainda que
lentamente, por parte do governo, são esperados aumentos dos incentivos fis-
cais para as empresas ligadas à área de exportação, em função da grande
influência das mesmas sobre a obtenção de resultados positivos para o País.

A elevação dos juros é esperada para os próximos anos, dada a política
econômica adotada pelo Governo Federal até o momento. Tal fato poderá se
tornar uma ameaça, uma vez que limita a capacidade de alavancagem financeira
da empresa, aumenta o risco de inadimplência, desaquece o mercado e, conse-
qüentemente reduz a capacidade de negociação nas transações como um todo.
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3.3 Ambiente mercado/produto

O mercado de exportação de soja e seus derivados apresenta perspectivas
bastante otimistas quanto aos próximos anos.

Um aumento de movimentação de cerca de quatro milhões de toneladas é
esperado para 2004 no Porto de Santos — a maior via de escoamento do produto
das regiões Sudeste e Centro-Oeste.

Figura 7: Movimento de soja no Porto de Santos

O mercado interno se mostra promissor, uma vez que é pouco explorado pelo
tipo de produto oferecido, apresentando baixa rivalidade entre a concorrência e não
tendo sinais de saturação. Tal oportunidade se mostra bastante promissora, uma vez
que será possível oferecer novos produtos a um novo mercado a partir da mesma
matéria-prima. Conseqüentemente, será exigido um alto grau de adaptabilidade às
necessidades do cliente, qualidade e confiança na marca.

Devido às exigências de mercado típicas do setor alimentício, a qualidade se
torna um fator tão exigido que pode virar uma ameaça, caso suas expectativas não
sejam atingidas ou a imagem da marca seja comprometida.

Num mercado com baixo índice de saturação, o surgimento de novos
entrantes será apenas uma questão de tempo. Tão logo os pioneiros adentrarem
e o mercado interno comece a apresentar bons resultados, surgirá uma série de
“New Players” com diferentes ofertas, elevando a rivalidade do setor e levando o
cenário de mercado para uma perspectiva menos favorável.
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3.4 Ambiente tecnológico

No ambiente tecnológico não são encontrados muitos fatores que repre-
sentem real ameaça. Por se tratar de produtos alimentícios vinculados direta-
mente ao setor primário, o risco de obsolescência tecnológica ou o surgimento
de produtos substitutos, a médio prazo, não é algo que deva exigir grande ener-
gia de análise. O advento dos transgênicos ainda é uma incógnita, dada a gran-
de polêmica que envolve a sua utilização mundial. A curto prazo, mostra-se um
mercado a ser evitado, pois, os resultados obtidos com a qualidade e confiabilidade
dos produtos da empresa se mostram mais promissores. Ainda que, eventual-
mente, ocorra uma mudança brusca de cenário a este respeito, não há empeci-
lhos tecnológicos que impeçam a exploração deste novo mercado (Todavia, a
política da empresa precisará ser revista para tal ação, bem como o planejamento
estratégico.)

 Os benefícios encontrados no âmbito da análise tecnológica são os que
proporcionam aumento da produtividade. O aumento na disponibilidade de
produtos para atender às demandas de mercado pode ser conseguido com o
desenvolvimento contínuo de novos equipamentos agrícolas — mais rápidos e
eficientes. A automatização, da mesma forma, tende a elevar a produtivida-
de, reduzindo o vínculo do desempenho com o fator humano, reduzindo riscos
relacionados ao gerenciamento de pessoas: dissídio, greves, paralisações,
absenteísmo, etc.

Como tem ocorrido em todos os setores produtivos, a tecnologia da infor-
mação tem se mostrado uma poderosa ferramenta, permitindo o gerenciamento
da informação em tempo real, a tomada de medidas corretivas ou preventivas
num menor espaço de tempo e, principalmente, trazendo uma maior proximidade
com o cliente e suas necessidades. Trata-se de um item essencial quando se pla-
neja atuar de maneira globalizada, atingindo mercados em diversas localizações
geográficas.

Estima-se uma evolução tecnológica nestas áreas em ritmo igual (ou, muito
provavelmente, superior) ao dos últimos anos, maximizando, desta forma, os benefí-
cios trazidos pelos avanços tecnológicos e alavancando o desempenho da empresa.

3.5 Análise capital/trabalho

O mercado de trabalho tem apresentado um quadro bastante singular ao
longo dos últimos anos. O crescimento do desemprego vem alcançando índices
inéditos, o que tem elevado, consideravelmente, a oferta de mão de obra.

Se por um lado isto oferece uma oportunidade no caso de necessidade de
se suprir temporariamente picos de demanda, por outro gera tensão e inseguran-
ça que podem causar a queda do desempenho no que a empresa tem de mais
essencial: o capital humano.
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Como conseqüência da instabilidade social, a sindicalização e as movimen-
tações em busca de melhores condições e maiores dissídios se tornam um cenário
mais provável, representando riscos ao setor empresarial e aos compromissos
previamente firmados.

Apesar de, na atualidade, serem verificadas apenas medidas inócuas por
parte do Governo Federal, vale ter em mente que a bandeira social é a sua plata-
forma política mais forte. Desta forma, é de se esperar medidas que tendam a
reaquecer o mercado de trabalho, aumentando a oferta de oportunidades e a
competitividade empresarial como um todo.

4. ANÁLISE SWOT

4.1 Alavancas

No cenário de macro ambiente projetado para os próximos quatro anos
revelam-se diversas oportunidades que podem servir de alavancas à empresa, se
aproveitados corretamente os pontos fortes de suas competências.

Na análise SWOT — Anexo I A —  observa-se grande influência do siste-
ma de gestão da qualidade e da gestão de vendas sobre o sucesso do empreen-
dimento frente às oportunidades futuras, aliada a uma política de associativismo
e alianças estratégicas.

As variáveis econômicas de mercado, sócio-políticas e tecnológicas apre-
sentam semelhante grau de importância como oportunidades, uma vez que os
pontos fortes parecem interagir de maneira uniforme com todos os setores do
macro ambiente. Uma atenção especial deve ser dedicada ao fator “Fortaleci-
mento das Relações Externas” por apresentar peso e importância relativamente,

superior aos demais.

4.2 Problemas

A análise, que pode ser visualizada no Anexo I B e revela duas competên-
cias críticas que precisam ser melhoradas, caso contrário surgirão sérios problemas
em função das potenciais ameaças futuras vislumbradas pela análise de cenário.

A logística de abastecimento apresenta-se fortemente influenciada pelas
variáveis de todos os setores relevantes do ambiente externo (político-social, eco-
nômico, mercado, tecnológico e capital/trabalho). A capacidade de negociação
também se revela como competência problemática, pois em cenários de circuns-
tâncias externas desfavoráveis, apresenta desempenho prejudicado, podendo com-
prometer o resultado da empresa como um todo.
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Por se tratar de uma empresa de exportação, diretamente ligada aos
setores primários da economia, os fatores de mercado apresentam grande in-
fluência dentre as ameaças verificadas. Num setor onde a qualidade e a
confiabilidade são fatores determinantes do sucesso da marca, uma ameaça
como a possibilidade de “contaminação do produto” é fator de significativa
importância a ser analisado face às sérias conseqüências que pode causar sobre
a imagem da empresa ou do produto.

4.3 Defesas

Dentre as defesas estudadas num cenário desfavorável — Anexo I C –
verifica-se a importância da gestão de vendas e comercialização frente às amea-
ças em potencial.

Mais uma vez, as variáveis de mercado demonstram maior fator de influên-
cia que as demais. No caso, com exceção das competências financeira e de logística,
todas as outras se apresentam como defesas a cenários de mercado potencial-
mente desfavoráveis.

A ameaça de maior densidade encontra-se no campo político-social em
função do “Risco Brasil” e das incertezas governamentais que podem influenciar
os processos de exportação. Felizmente, as defesas para se contornar eventuais
adversidades neste setor são numerosas.

4.4 Restrições

Analisando-se as restrições — Anexo I D — ou seja, oportunidades que
podem deixar de ser aproveitadas em função dos pontos fracos existentes, mos-
tram-se como mais críticas as competências de logística de abastecimento e
capacidade de negociação.

Atenção especial deve ser dada à capacidade de negociação, por ser a
única competência capaz de afetar negativamente a oportunidade “Fortalecimento
das Relações Exteriores”, que se mostra, segundo a análise, de destacada impor-
tância dentre as demais.

Mais uma vez, observa-se o grande impacto das variáveis de mercado e
produto sobre as competências analisadas e a necessidade de se atuar sobre as
mesmas a fim de se minimizar eventuais efeitos negativos.

4.5 Análise geral

Observa-se, analisando o quadro geral da SWOT — Anexo I E — que, com
exceção dos pontos já citados para melhoria, o quadro apresenta uma perspectiva
bastante positiva quanto a cenários futuros. A empresa apresenta muitas defesas
e alavancas quanto a oportunidades futuras e, se tomadas as devidas medidas
preventivas quanto a seus pontos fracos, tende a minimizar seus problemas e
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restrições podendo atingir uma posição bastante favorável em relação a seus
concorrentes através de planos de ação eficazes, oriundos de um planejamento
estratégico adequado.

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A NOVA ESTRATÉGIA

Análise estratégica

Levando em consideração a análise realizada a partir do micro e macro
ambiente envolvendo a Graneleiro Alimentos, observa-se um histórico de
lucratividade e boa saúde financeira, aliados a cenários com ótimas e realistas
perspectivas de crescimento a curto e médio prazo.

Dentro desta perspectiva, observa-se que a elaboração de uma nova estra-
tégia não visa efetuar ações corretivas emergenciais mas, sim, efetuar melhorias e
explorar novas oportunidades de forma a elevar e colaborar para a perpetuação
da lucratividade.

Observando-se as possibilidades de expansão destaca-se:

Em função do perfil da própria empresa, mostra-se interessante a estraté-
gia de manter o mesmo mercado. Este fator é destacado, através da análise
SWOT, como sendo de grande importância e uma das alavancas da empresa.

Partindo conseqüentemente, para a escolha de um novo produto (um vez
optado por manter-se o mesmo mercado), o passo seguinte é analisar dentre o mix
consumido pelos clientes conhecidos e, na atualidade, não negociados pela Graneleiro
Alimentos, quais deles implicam no menor impacto sobre as atividades já em anda-
mento e qual a demanda por novos investimentos ou imobilizações.

Sendo a soja o atual carro-chefe em volume, uma análise sobre o produto
atual é aconselhável antes de prosseguir com a implantação de um novo produto.
Observa-se que a soja implica em uma movimentação anual, cerca de 20% maior
que os demais produtos juntos em toneladas, consumindo boa parte dos arma-
zéns, espaços e recursos disponíveis durante o período de alta safra. Durante o
período de entre-safra, que vai de Outubro a Fevereiro, observa-se uma expressiva
queda do volume total exportado amenizado pela elevação, não tão acentuada,
dos demais produtos. Conclusão: ociosidade no período de entre-safra implicando
em custos que prejudicam o resultado anual da empresa.
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Desta forma, tendo este cenário como análise e identificando a infra
estrutura existente como uma oportunidade a ser alavancada e a ociosidade
como um ponto a ser minimizado,  observa-se o CPP (citrus pulp pellet) como
um potencial mercado a ser explorado. O CPP, Polpa Cítrica Peletizada, é um
derivado da laranja destinado à alimentação animal. Não possui grandes
propriedades nutritivas, sua real aplicação é como palatabilizante, — forne-
ce sabor agradável à ração animal a qual é misturado induzindo o gado a
uma ingestão de maior quantidade de alimento e propiciando uma engorda
mais rápida. Trata-se, portanto, de um produto de alto valor agregado, por
propiciar um expressivo aumento nos resultados quando aplicado. Por ser um
produto destinado à alimentação animal, tem como destino quase a totalida-
de dos clientes para os quais hoje é exportada a soja e seus insumos. Por se
tratar de um derivado da laranja, segue a sazonalidade da mesma e tem
disponibilidade complementar a da soja, como seria desejável. Por se apre-
sentar como um produto em grãos, o CPP não demanda novos equipamentos
e, portanto, não implica na necessidade de novos investimentos ou imobiliza-
ções para uma empresa que já possui a infra-estrutura necessária para a
exportação de soja.

Portanto, bastante atrativa a estratégia de se adotar o CPP como parte do
mix de produtos, visando aumentar a lucratividade e reduzir o custo de ociosidade
da infra-estrutura hoje implantada.

6. PLANO DE MARKETING

6.1 Estratégia de marketing

6.1.1 Produto

A situação atual do mercado de exportação brasileiro se encontra descrita
conforme tabela abaixo:

Dentre os produtos que atualmente constituem o mix da Graneleiro Ali-
mentos, observa-se na soja uma predominância em volume por parte da concor-
rente 1, do hipro por parte da concorrente 3, enquanto o farelo de soja é um

Produtos Graneleiro Concorrente 
1 

Concorrente 
3 

Concorrente 
2 

Só-
Laranja 

Soja (grãos) 27% 50% 0% 23% 0% 

Hipro 24% 18% 35% 23% 0% 

Farelo 26% 24% 26% 24% 0% 

Trigo 0% 0% 100% 0% 0% 

CPP (Citrus Pulp Pellet) 0% 0% 0% 60% 40% 
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mercado igualmente dividido entre os principais concorrentes. Analisando o CPP,
observa-se que existe uma centralização por parte das empresas Concorrente 2
e Só-Laranja, o que revela uma oportunidade a ser explorada dada a baixa
saturação do mercado.

6.1.2 Praça

Os principais importadores  de soja, farelo e hipro, bem como CPP encon-
tram-se concentrados, em sua maior parte, na Europa. A Ásia vem em segundo
lugar no patamar de importações, enquanto a América do Norte e o próprio Mercosul,
mostram-se pouco expressivos quanto ao volume comercializado.

6.1.3 Preço

O preço dos produtos em questão oscila, consideravelmente, em função
das variações de mercado e das quantidades negociadas. Limitando o cenário
às perspectivas atuais, chega-se a um valor médio aproximado que pode ser
encontrado na tabela abaixo.

6.1.4 Promoção

O mercado de exportação de grãos é um território bastante impermeável à
promoção, onde os produtos são commodities não há embalagem, nem influência
de publicidade, os preços são ditados pelo mercado internacional sem vendas
pessoais ou promoções específicas e todos são vítimas da inevitável sazonalidade
dos produtos. O único ponto de inter-relação com algum peso efetivo que possa
influenciar o volume de vendas são as relações internacionais, a serem desenvol-
vidas e mantidas pelo departamento comercial de forma a estabelecer e manter
contato com os principais e potenciais clientes.

Farelo 350 dolares/ton 

Hipro 400 dolares/ton 
Soja 250 dolares/ton 

CPP 290 dolares/ton 

 

Europa 60% 

Ásia 30% 
América do Norte 8% 

Mercosul 2% 
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No mercado atual de soja, a Graneleiro, conforme já apresentado no traba-
lho de estratégia de empresas, vem apresentando posição de destaque com gran-
des perspectivas de crescimento ao longo dos próximos anos.

A fim de aumentar a lucratividade e o retorno sobre o capital atualmente
investido na empresa, objetiva-se como uma nova estratégia, a expansão do foco
do negócio para a comercialização de CPP: Citrus Pulp Pellet ou Polpa Cítrica
Peletizada. A intenção é fazer uso das instalações já existentes da Graneleiro e
dos clientes já desenvolvidos atualmente para a introdução de um novo produto
com alto potencial de agregar valor ao cliente. Ou seja, comercializar um novo
produto no mesmo mercado.

Riscos e oportunidades de mercado atuais

Mercado Atual: Europa, Ásia e América do Norte — mesmo mercado já
explorado para exportação de soja.

Oportunidades

Dentre as oportunidades que se revelam na formação da nova estratégia, a
grande vantagem é a existência de contatos com clientes já desenvolvidos, ou
seja, o banco de dados atualmente utilizado pelo departamento comercial perma-
nece como arma estratégica na comercialização (exportação) dos novos produtos.

O processo de logística atual se mostra uma vantagem igualmente compe-
titiva, uma vez que o funcionamento do mesmo atende plenamente a nova estra-
tégia. Desta forma, a expansão do mix de produtos ocorre sem a necessidade de
incorrer em novos investimentos ou imobilizações, o que favorece o alto potencial
de retorno da estratégia proposta. Além do processo de logística (movimentação e
distribuição), o processo de armazenagem e embarque permanecem inalterados,
oferecendo vantagens competitivas adicionais.

 Mesmo Mercado Novo Mercado 
Mesmo Produto   
Novo Produto X  

 

- Contato com Clientes já desenvolvidos 
- Processo de Logística já desenvolvido e em funcionamento 
- Produto de alto valor agregado 
- Expansão do mix de produtos com baixo acréscimo de custo 
- Infra estrutura para armazenamento e distribuição já existente 
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Riscos

Na análise dos riscos que englobam a nova estratégia, deve-se levar em

consideração as condições necessárias para a boa conservação da qualidade
do produto.

Tais condições envolvem restrições quanto ao prazo de armazenagem
(não superior a vinte dias), condições de ambiente e suscetibilidade de contami-
nações do produto por microorganismos. Estes riscos são agravados levando-se
em consideração a alta exigência e por conseqüência a expectativa do mercado

internacional quanto à qualidade fornecida.

6.2 Principais objetivos de marketing

6.3 Análise setorial e mercadológica

6.3.1 Análise das forças competitivas

Atualmente, no mercado, há um reduzido número de empresas envolvidas
com a exportação de CPP, a saber: Concorrente 2 e Só-Laranja. Aliado ao alto
número de clientes no mercado internacional, este fato propicia que o poder de
barganha por parte dos clientes seja pouco considerável.

Os fornecedores também compartilham do mesmo princípio de ter um poder
de barganha reduzido, dado que  dispõem de uma cartela limitada de clientes.

Não se nota, analisando-se o mercado de exportação, a possibilidade de
surgimento de New Players a curto prazo, dadas as barreiras de entrada constitu-
ídas pelos altos investimentos necessários à exploração deste mercado.

- Produto não pode ser armazenado por períodos superiores a 20 dias 
- Necessária a manutenção de condições especiais de umidade e temperatura 
- Produto suscetível a contaminação por microorganismos 
- Alta exigência do mercado quanto à qualidade e boa conservação do produto 

 

2004 2005 2006 2007
Quantidade Exportada
(ton /Ano) 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.200.000,00

Vendas Anuais
(R$/Ano) 32.000.000,00 38.000.000,00 41.500.000,00 46.000.000,00

Lucratividade Anual
(R$/Ano) 6.400.000,00 9.800.000,00 10.600.000,00 12.000.000,00
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6.3.2 Análise do mercado

g Tamanho do mercado: mundialmente, média de 1.400.000 ton/ano;

g Tamanho do mercado por região.

Figura 8 – Mercado Mundial de CPP

Tendências mercadológicas

Figura 9 – Tendências de mercado do CPP
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g Sazonalidade: a disponibilidade do CPP devido aos períodos de safra é de
Agosto a Janeiro, podendo ocorrer variações de um a dois meses para início
e término da mesma.

Figura 10 – Sazonalidade do CPP

g Impacto da tecnologia: nenhuma;

g Posição dos concorrentes atuais.

Figura 11 – Distribuição dos concorrentes
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O mercado de exportação de CPP se encontra atualmente dividido entre as
empresas Concorrente 2 e Só-Laranja, havendo uma predominância da primeira
conforme diagrama da página 43. Desta forma, a estratégia se constitui em reali-
zar uma integração para frente reorganizando a cadeia, colocando a Graneleiro
Alimentos (detentora dos recursos necessários) como concorrente direta da em-
presa Concorrente 2 e a Só-Laranja como sua fornecedora/parceira.

Segmentação do mercado

O mercado potencial de interesse à Graneleiro Alimentos encontra-se seg-
mentado de forma matricial. Analisando a localização geográfica, os principais
clientes encontram-se distribuídos ao longo da Europa, Ásia e América do Norte.
A Europa apresenta um potencial maior para exportação em função do histórico
de comercialização do produto, seguida pela Ásia e América do Norte.

Na análise por tipo de empresa alvo, é necessário fazer uma distinção que
vai além da distinção por parte. As grandes e médias empresas produtoras de
ração para alimentação animal constituem o público-alvo principal e diferenciam-
se pelo volume anual consumido. As pequenas empresas distribuídas por estes
continentes não são, de fato, clientes diretos por não disporem de capital para
bancar o processo de logística que envolve a importação/exportação de grãos.
(como será visto a frente na análise logística, o processo porto a porto é bancado
pelo próprio cliente). Desta forma, as pequenas empresas produtoras de ração
recorrem a importadores que, agindo como uma central, agrupam os pedidos de
diversas empresas, realizando lotes de importação a serem distribuídos. Neste
processo, os importadores ocupam a função de intermediários, assumindo o papel
de fornecedores perante às pequenas empresas produtoras de ração e o papel de
cliente direto frente aos exportadores de grãos, no caso a Graneleiro Alimentos.

Características de produto

A Polpa Cítrica Peletizada, ou CPP, é obtida a partir da dupla prensagem do
bagaço da laranja que ocasiona a formação de pellets. Utilizado na ração animal,
tanto para gado de corte como para gado leiteiro, o CPP age aumentando o

Grandes indústrias de ração Europa 
Médias indústrias de ração Europa 
Importadores Europa 
Grandes indústrias de ração América do Norte 
Médias indústrias de ração América do Norte 
Importadores América do Norte 
Grandes indústrias de ração Ásia 
Médias indústrias de ração Ásia 
Importadores Ásia 
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processo de salivação do animal durante o consumo da ração, atuando como
palatabilizante, ou seja, fornecendo sabor agradável e aumentando o consumo de
ração (engorda mais rápida), acelerando o processo de digestão além de ainda
possuir algumas características nutricionais. Tais fatores combinados têm como
resultado para o criador um expressivo aumento de lucratividade. Como exemplo,
segundo estudos realizados, para um universo de duzentos e cinqüenta cabeças
de gado leiteiro, a adição de CPP pode resultar em um aumento de faturamento
ao final de um mês equivalente a seis mil litros de leite. No caso de gado de corte,
capacidade de gerar aumento de massa corpórea ao rebanho e de permitir o
abate em um menor período de tempo, garante aos criadores dois tipos de vanta-
gem econômica: o aumento da renda total arrecadada por animal criado e a
redução do ciclo de capital, permitindo um giro mais acelerado.

Tal potencial de retorno faz do CPP um produto de alto valor agregado
com grande aceitação no mercado internacional, impulsionando as indústrias de
ração animal e importadores na demanda pelo produto e aquecendo o mercado
de exportação.

Características de ponto

A distribuição do CPP segue as mesmas vias dos mercados de Soja, Farelo
e Hipro. Sua distribuição e armazenagem ocorrem da mesma forma através de
canal marítimo. No caso da Graneleiro Alimentos a via de escoamento a ser utili-
zada é o Complexo Portuário de Santos. A armazenagem do produto, análoga a
dos demais grãos pode ser feita em silos ou armazéns. Uma vez embarcado no
Porto de Santos, as possibilidades de cobertura são ilimitadas podendo atingir
qualquer mercado que seja passível de comercialização por via marítima. No caso,
os principais clientes são plenamente atingidos: Europa, Ásia e América do Norte.

Características de promoção

Promoção não constitui um dos pontos fortes do Mix de Marketing quando
o assunto é exportação de grãos. Num mercado altamente globalizado e ditado
basicamente pelo efeito oferta/demandas, observa-se pouco ou nenhum efeito
possível do quesito promoção.

Canais : Via marítima 
Cobertura : Europa/América do Norte/Ásia 
Sortimento : CPP , Soja , Farelo , Hipro  
Localização : Porto Santos 
Estoque : Armazém - Silo horizontal 
Transporte : Navio 
Logística : Distribuição porto a porto 
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Vale ressaltar que, apesar de não se caracterizar por venda pessoal,
neste mercado é fundamental o estabelecimento e manutenção de relações
internacionais sólidas, bem como uma cartela de clientes satisfeita e fidelizada.

Tais atributos são conseguidos mediante alta qualidade tanto nos produtos
fornecidos quanto nos serviços prestados.

Características de preço

O preço da tonelada de grãos e insumos é definido pela bolsa internacio-
nal, baseado na cotação do dólar, atingindo o mercado de forma global e não

havendo espaço para diferenciação de preços entre os diversos fornecedores.
Desta forma, não se aplicam os fatores desconto ou subsídios ao atributo preço.

 6.3.3 Análise do cliente

Perfil do cliente

Grandes e Médias industrias e Importadores (EUA, Europa e Ásia). Peque-

nas indústrias, apenas na característica de cliente secundário.

As grandes e médias indústrias de ração animal, situadas nos pólos de

distribuição, constituem o principal foco de comercialização do produto, tendo

capacidade e infra-estrutura para efetuar a importação via contato direto e para

fretamento dos meios de transporte marítimos ou terrestres envolvidos na logística

do processo. As pequenas indústrias buscam contato via grandes importadores

que se encarregam do contato e distribuição.

Desejos e necessidades

O usuário final do CPP é o criador de gado para abate, seja ele bovino,
suíno ou de qualquer outro tipo, além dos criadores de gado leiteiro. Como em
qualquer operação, o rápido retorno do capital investido é  uma necessidade e o
aumento da renda obtida, um desejo constante.

Hábitos de uso e atitudes

Dentre os envolvidos na comercialização do CPP, encontram-se, em primei-
ro plano, os grandes e médios fabricantes de ração internacional, cujo interesse no
CPP é o de aquisição de matéria-prima para a composição de seu produto final.
Em segundo lugar, situam-se os importadores que têm no CPP um produto de
comercialização, realizando o processo logístico desde os distribuidores internacionais

(entre eles, a Graneleiro Alimentos) até os pequenos fabricantes de ração ou pecuaristas.
Como cliente final, mas não direto, estão os pecuaristas internacionais que buscam
no produto, ou em seus derivados, o potencial de aumento da lucratividade que é
oferecido como um de seus benefícios.
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Papéis de compra

Começando a análise dos papéis de compra envolvidos na transação aqui
descrita pela ponta da cadeia, tem-se inicialmente os pecuaristas Internacionais
que assumem o papel de usuário, uma vez que são o destino final do CPP e os
verdadeiros beneficiados pelos atributos característicos do produto. Entretanto, o
usuário pecuarista obtém o produto a partir dos produtores de ração. Estes podem
assumir até três papéis na negociação: primeiramente, o de comprador, pois,
adquirem o produto dos distribuidores internacionais. Além disto, também assu-
mem o papel de decisor, pois, são os produtores que gerenciam os seus estoques,
tendo a possibilidade de administrar temporariamente a oferta e demanda e po-
dendo assumir o papel decisório quanto à aquisição adicional de produtos. Uma
vez detectada a necessidade de aquisição, tanto os grandes/médios produtores de
ração quanto os importadores (fornecedores dos pequenos produtores) se caracte-
rizam pelo papel de iniciador da negociação, pois, sinalizam a necessidade de
demanda do mercado internacional junto aos exportadores de CPP.

6.4 Aspectos legais

Não há grandes implicações em termos de aspectos legais no que diz res-
peito à exportação de grãos. Dentre os pré-requisitos básicos para se ingressar
neste mercado, encontra-se apenas a necessidade de um alvará para comerciali-
zação de produtos alimentícios.

6.5 Posicionamento do produto

O posicionamento do CPP se faz sob a forma de benefícios/utilização. As
características intrínsecas ao CPP promovem, quando aliadas à ração animal, um
potencial de engorda maior e em menos tempo, o que gera um aumento de
receita e uma redução do ciclo operacional.

7. PLANO DE LOGÍSTICA

7.1 Identificação dos objetivos básicos de operações e logística

Os objetivos básicos de operações e logística consistem no cadenciamento
de armazenamento do produto junto à capacidade operacional de embarque do
mesmo, ocasionando, desta forma, espaço suficiente para armazenamento do
produto, evitando o aumento dos gastos operacionais no descarregamento de
caminhões e vagões que compreendem o modal rodo-ferroviário.

Iniciador : importador e grandes/médias indústrias produtoras de ração 
Decisor /Comprador : industrias produtoras de ração 
Usuário : pecuaristas internacionais 
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7.2 Análise da cadeia de suprimentos

7.2.1 Análise a montante

Etapa 1:

g Soja: o produto (grãos de soja) é transportado via rodoviária/hidrovia dos
produtores até os armazéns de distribuição.

Etapa 2:

g Soja: o produto é transportado dos armazéns de distribuição para o arma-
zém principal de exportação através de rodovia e ferrovia;

g Soja: o produto é transportado para as fábricas produtoras de óleo para
beneficiamento.

Etapa 3:

g Hipro e Farelo: originado do beneficiamento da soja, nas fábricas  produ-
toras de óleo é transportado ao armazém principal de exportação através
de rodovia e ferrovia;

g CPP: originado do beneficiamento da laranja, nas fábricas  produtoras de
suco concentrado, é transportado ao armazém principal de exportação atra-
vés de rodovia.

7.2.2 Análise a jusante

Etapa 1:

Todos os produtos (soja, hipro, farelo e CPP) são transportados do ar-
mazém principal de exportação até o embarque no navio através de correias
transportadoras e elevadores de caneca, sendo pesado através de balanças
de fluxo.

Etapa 2:

Uma vez embarcados os produtos no navio, as etapas subseqüentes de
logística deixam de ser responsabilidade do armazém principal de exportação ou
da Graneleiro Alimentos, ficando a cargo do cliente a responsabilidade sobre
este processo.

Nota: de forma geral, o navio deixa o porto sob a responsabilidade de
um armador (coordenador de logística contratado pelo cliente) que efetua a
tramitação legal, liberação e acompanhamento da retirada do navio do cais
de embarque. Uma vez aportado no país de destino, o produto é retirado para
um armazém de distribuição, de onde é encaminhado para o cliente final via
rodovia, ferrovia ou hidrovia — o que se mostra mais conveniente de acordo
com a infra estrutura da região.
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7.2.3 Fluxograma de produtos

O fluxograma de produtos pode ser visualizado nos Anexo II A e B.

7.2.4 Fluxograma de informações

O fluxograma de informações se encontra descrito no Anexo II C.

7.3 Recursos e competências logísticas

7.3.1 Armazéns ou silos de distribuição

Localizados em locais estratégicos em diferentes regiões próximos a vias
rodo-ferroviárias e aos produtores.

Características operacionais:

g Capacidade de armazenamento: 50.000 ton;

g Capacidade de recepção: 400 ton/h;

g Capacidade de embarque: 350 ton/h.

Armazém II – Porto de Santos (SP)

Certificada em Sistema de Gestão Integrada — SGI. A primeira empresa
do segmento de grãos, no Porto de Santos, com certificação em ISO-9001, ISSO-
14001 e OHSAS-18001 no dia 23 de outubro de 2003. Certificadas em PDV —
Quality of Feed Ingredientes - e em HACCP HC- 007/02 na sua linha de recep-
ção, armazenamento, embarque de soja em grãos, produção de farelo de soja e
farelo de polpa cítrica, e em ISO 9001:2000 na sua linha de recepção, armaze-
namento e expedição de produto de origem vegetal a granel.

Características operacionais:

g Capacidade de armazenamento: 52.000 ton;

g Capacidade de recepção: 465 ton/h;

g Capacidade de embarque: 1.500 ton/h;

Complexo Portuário de Santos

Terminal I – Porto de Santos (SP)

Certificada em Sistema de Gestão integrada — SGI. A primeira empresa do
segmento de grãos, no Porto de Santos, com certificação em ISO-9001, ISO-14001
e OHSAS-18001 no dia 23 de outubro de 2003. Certificadas em PDV — Quality of
Feed Ingredientes - e em HACCP HC-007/02 na sua linha de recepção, armazena-
mento, embarque de soja em grãos, produção de farelo de soja e farelo de polpa
cítrica, e em ISSO 9001, 2000  em sua linha de recepção, armazenamento e
expedição de produtos de origem vegetal a granel.
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7.3.2 Vias de escoamento

Ferrovias

Modal ferroviário misto, composto por terceiros (Ferronorte e Brasil Ferrovias)
e modal ferroviário próprio da Graneleiro Alimentos Ltda

Figura 12 – Modal Ferroviário

Rodovias

O transporte rodoviário é efetuado através de contratos com empresas
terceirizadas, prestadoras de serviços deste modal.

 Hidrovias

O transporte hidroviário é efetuado através de contratos com empresas
terceirizadas, prestadoras de serviços deste modal.
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7.4 Compreensão geral das linhas gerais da logística de saída

7.4.1 Centros de distribuição
Para fins de análise como foco deste trabalho (conforme já descrito

anteriormente) há apenas um centro a ser considerado: a unidade exportado-
ra de grãos do Complexo Portuário de Santos da Graneleiro Alimentos.

7.4.2 Instalações intermediárias
Armazéns de distribuição situados próximos a grandes modais rodoviários,

ferroviários ou hidroviários.

7.4.3 Clientes
g Soja;

Grandes e médias indústrias alimentícias da Ásia, visando o consumo huma-
no e fábricas produtoras de óleo e derivados de soja na Europa e América do Norte.

g Hipro, Farelo e CPP.

Grandes e médias indústrias e importadores ( EUA, Europa e Ásia ). Peque-
nas indústrias apenas na característica de cliente secundário.

As grandes e médias indústrias de ração animal situadas nos pólos de distri-
buição constituem o principal foco de comercialização do produto, tendo capaci-
dade e infra-estrutura para efetuar a importação via contato direto e para freta-
mento dos meios de transporte marítimos ou terrestres envolvidos na logística do
processo. As pequenas indústrias buscam contato via grandes importadores que se
encarregam do contato e distribuição.

7.4.4 Produtos
Soja, Farelo, Hipro e CPP para exportação

7.5 Seleção dos canais de distribuição
Tipos de canal

g Marítimo internacional: sendo a operação de responsabilidade do cliente.

Amplitude

g Europa, Ásia, América do Norte.

Atribuições

Marítimo

g Grandes volumes;

g Prazo de entrega médio (em torno de 30 dias);

g De responsabilidade do cliente.
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7.6 Canais de suprimentos

7.6.1 Fornecedores

g Soja — Armazéns de distribuição;

g Hipro e Farelo — Fábricas produtoras de óleo e derivados;

g CPP — Fábricas de suco concentrado.

7.6.2 Avaliação de fornecedores

A avaliação de fornecedores é efetuada através dos procedimentos descri-

tos no manual de certificação da ISO 9001:2000 e HCCP.

7.7 Gestão de estoques

7.7.1 Estoque no armazém principal de exportação

g Tempo mínimo — Até a disponibilização do navio para embarque;

g Tempo máximo — Conforme especificações dos produtos, o tempo mé-

dio é de vinte dias;

g Necessário o controle e monitoramento das condições de umidade e

temperatura;

g Necessário o controle de pragas devido à suscetibilidade de contamina-

ção por microorganismos. Alta exigência do mercado internacional quanto

à qualidade e boa conservação do produto;

g Localização — Armazém principal de exportação no Porto de Santos;

g Giro-Alto. O giro médio do estoque mantém-se em torno de 130 mil ton/mês

por armazém;

g Estoques reguladores — Não há.

7.8 Gestão de transportes

7.8.1 Modalidades de transporte para suprimentos:

Rodoviário: O transporte dos produtos pode ser feito através de cami-

nhões de composição simples (27ton), bitrem (42ton) ou rodotrem (58ton) oriun-

dos de diversas regiões do Estado ou de Estados próximos e atingindo o Complexo

portuário de Santos através do sistema Anchieta/Imigrantes a serem descarrega-

dos por plataformas basculantes.
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Ferroviário: O transporte dos produtos pode ser efetuado através de va-

gões tipo Portuguesa/Hoper (ou outros) composto de bitola larga, estreita ou mis-

ta, que atingem o Complexo Portuário de Santos através da malha ferroviária

constituída para este fim. O produto é descarregado através de moega ferroviária

para as correias transportadoras.

7.8.2 Modalidades de transporte para distribuição:

Marítimo internacional: realiza o transporte porto a porto do produto

com processo de logística sob responsabilidade do cliente.

Quantidade e Freqüência

g Soja

A quantidade média diária de soja descarregada pela Graneleiro Alimentos

é de 18.330 ton/dia;

g Hipro, Farelo e CPP

A quantidade média diária de hipro, farelo e CPP descarregada pela

Graneleiro Alimentos é de 11.900 ton/dia.

Lead Time

Suprimento: Lead Time médio de dois a quatro dias a partir do momento

do carregamento nos armazéns de distribuição

Distribuição: Lead Time médio de trinta dias (dependendo do destino) a

partir da liberação do navio no Porto de Santos.

7.9 Gestão de sistema de informações

Processamento do pedido

O processamento do pedido se faz a partir do contato via e-mail do cliente

com o Trader da Graneleiro Alimentos Ltda. que, juntamente à área comercial,

inicia o processo de tramitação logística de abastecimento do armazém principal

de exportação com o produto.

Vendas

Ocorrem somente mediante solicitação do cliente (emissão do pedido).

Normalmente, efetuada com grande antecedência à safra do ano corrente.
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Roteamento

A mercadoria se origina nos produtores, localizados em diversas regiões

do estado de São Paulo e estados vizinhos, são encaminhados para os arma-

zéns de distribuição de onde seguem para o armazém principal de exporta-

ção ou para fábricas produtoras de óleo e derivados (ou suco concentrado no

caso do CPP).

Troca de dados

No caso do abastecimento logístico, a troca de informações pertinentes é

realizada via correio eletrônico (e-mail)

7.10 Gestão de processos

Objetivos de desempenho

Manter o desempenho ideal no recebimento e no embarque de produtos

durante a performance operacional. Desenvolver capacidade de melhorias para

suprir os objetivos estratégicos da empresa pelos próximos quatro anos.

Parceiros estratégicos

Grandes produtores da área rural que permitam o abastecimento regular

de produtos durante toda a safra;

Principais instrumentos de avaliação dos parceiros;

A avaliação dos parceiros é efetuada através dos procedimentos descritos

no manual de certificação da ISO 9001:2000 e HCCP, reavaliada semestralmente.

7.11 Integração dos elementos da cadeia

Relacionamento com os clientes

Aplicados procedimentos de qualidade e normas internacionais utilizadas

e requeridas pelo cliente em seu processo.

Serviços aos clientes

Efetuar rastreamento para certificação da qualidade do produto.

Administração da demanda

A administração da demanda é realizada indiretamente pelo gargalo

logístico, decorrente do processo de entrega.
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Atendimento de pedidos

Realizado pelo departamento comercial, juntamente ao Trader, para iniciar
os processos de tramitação da cadeia logística.

Administração do fluxo de produção

Controlar e medir performance dos processos operacionais de recebimento,
armazenamento e embarque do produto.

Compras/suprimento

g Do produtor para os armazéns de distribuição;

g Dos armazéns de distribuição e fábricas para o armazém principal de
exportação.

Desenvolvimento de novos produtos

Conforme especificado no plano de marketing, a inclusão do CPP no mix de
produtos permitirá o aproveitamento de toda a cadeia logística já existente para o
abastecimento do público-alvo em questão com um produto de maior valor agregado.

8. ANÁLISE FINANCEIRA

8.1 Movimentação e sazonalidade

A movimentação de insumos da Graneleiro Alimentos no Porto de Santos
através dos armazéns I e II, tanto na forma de histórico quanto na forma de
expectativas para os próximos anos, é uma informação essencial para a análise
financeira do negócio.

Espera-se evidenciar duas variavéis básicas a partir destes dados. Primeira-
mente, o crescimento do mercado de soja e insumos ocorrido no decorrer dos
últimos anos (com fortes impactos positivos sobre toda a economia nacional) e as
previsões, que apesar de bastante positivas, são realísticas para os próximos anos
com uma sustentação das tendências atuais havendo sensível crescimento. Em
segundo lugar, objetiva-se com esta análise evidenciar a colaboração da introdu-
ção do CPP para a melhoria dos resultados da empresa e como a sazonalidade
complementar deste produto propicia a elevação dos proventos no período de
entre-safra dos demais insumos, utilizando a capacidade e os recursos já instala-
dos e evitando a sua periódica ociosidade.
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8.1.1 Histórico de movimentação

Movimentação em 2003

Em toneladas

Figura 13 – Sazonalidade soja/farelo/hipro 2003

Movimentação em 2004

Em Toneladas

Figura 14 – Sazonalidade soja/farelo/hipro 2004
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Descritos acima, encontram-se os históricos de movimentação em tonela-
das referentes aos anos de 2003 e 2004. A análise inicial por toneladas movi-
mentadas e não por valores monetários se faz necessária para que algumas
conclusões importantes possam ser tiradas sem que o resultado seja influenciado
por fatores como a flutuação do dólar ou a inflação. Primeiramente, a relevância
do volume de soja movimentado quando comparado às quantidades dos demais
insumos. Observa-se que mesmo a somatória de todos os outros produtos não
atinge o mesmo valor que a movimentação de soja por si só, considerando
apenas o total anual.

Observa-se, também, a tendência de crescimento no setor quando compa-
radas às quantidades totais de 2003 e 2004. Apenas a soja não apresentou o
expressivo crescimento como seria esperado, mas isto foi conseqüência de uma
singularidade que distorceu o resultado: a crise com a China no segundo semestre
de 2004. Este fato isolado não inibe as perspectivas otimistas para 2005 e os anos
subseqüentes.

Analisando a distribuição mensal da movimentação observa-se a forte in-
fluência da sazonalidade da soja sobre o resultado mês a mês. Apesar do resulta-
do positivo anual, o desempenho mensal desta unidade de negócios da empresa
cai drasticamente nos períodos de entre-safra. A saúde financeira da unidade de
exportação de grãos do Complexo Portuário de Santos só não é abalada por dispor
de bons recursos para atravessar estes períodos:

g Preparação prévia para este período dado que a situação é conhecida,
esperada e sistemática;

g Resultado anual total bastante expressivo, que permite compensar os
déficits de caixa nos períodos de baixa movimentação;

g Fazer parte de um conglomerado constituído por outras unidades de ne-
gócios da Caramuru, o que significa que, em situações emergenciais, ao
invés de remeter lucros para a matriz, esta unidade de negócios pode tem-
porariamente receber socorro financeiro.
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8.1.2 Previsão de movimentação

Movimentação em toneladas em 2005

Figura 15 – Sazonalidade soja/farelo/hipro/CPP 2005

Movimentação em toneladas em 2006

Movimentação em toneladas em 2007

As perspectivas de movimentação nos anos de 2005 a 2007 mostram
uma tendência anual de aumento da movimentação na ordem de 7%, o que
dentro dos cenários passíveis de análise, pode ser considerado um cenário
realista. Observa-se, também, os efeitos da introdução do CPP como produto
adicional. Os volumes movimentados não são comparáveis aos da soja, princi-
palmente nos períodos de alta da safra, entretanto, constituem-se em fonte de
recursos lançando mão de uma capacidade previamente existente em perío-
dos em ociosidade.

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Vol. (Ton)
Farelo 0 11.400 0 0 57.200 57.200 22.900 45.800 45.800 68.700 11.400 34.300 354.900
Hipro 34.300 22.900 34.300 34.300 34.300 22.900 34.300 11.400 80.100 57.200 45.800 34.300 458.000
Soja 45.800 0 183.200 137.400 148.800 137.400 114.500 0 91.600 0 11.400 0 870.100
CPP 23.650 18.040 0 0 0 0 0 0 0 36.630 25.300 33.000 136.620

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Vol. (Ton)
Farelo 0 12.300 0 0 61.300 61.300 24.500 49.000 49.000 73.500 12.300 36.800 380.000
Hipro 36.800 24.500 36.800 36.800 36.800 24.500 36.800 12.300 85.800 61.300 49.000 36.800 478.200
Soja 49.000 0 196.000 147.000 159.300 147.000 122.500 0 98.000 0 12.300 0 931.100
CPP 26.015 19.844 0 0 0 0 0 0 0 40.293 27.830 36.300 150.282

Dados confidenciais

Dados confidenciais
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8.2 Resultados

Conforme já explicitado anteriormente, dada a grande diversidade de ne-
gócios da Graneleiro Alimentos, o foco desta análise se faz apenas sobre a unida-
de de negócios exportadora de grãos e insumos do Complexo Portuário de Santos.

Dentro deste universo, para a análise de resultados, ainda é necessário
dividir o demonstrativo entre o armazém I e o armazém II que possuem certas
diferenças quanto aos seus focos de negócio.

Apesar de o ponto chave do negócio da Graneleiro Alimentos ser a expor-
tação de grãos e insumos, devido à grande capacidade instalada, o armazém I
tem como foco a movimentação dos grãos, ou seja, a armazenagem e o embar-
que no navio de destino. Desta forma, esta sub-unidade de negócio funciona
como um prestador de serviços que não mantém suas atvididades direcionadas
ao atendimento exclusivo dos embarques da Graneleiro Alimentos, tendo tam-
bém outras empresas como clientes. Sob o aspecto financeiro, o resultado advindo
do armazém I se dá sobre a movimentação e não sobre a exportação dos grãos
e insumos.

O armazém II realiza a movimentação dos produtos da Graneleiro Alimen-
tos. Nesta sub-unidade de negócio é realizada a movimentação e exportação dos
produtos da própria empresa. Na análise financeira deste armazém, os valores
movimentados e exportados são variáveis relevantes a serem consideradas, o que
o difere do armazém I.

Vale ressaltar que as análises realizadas nos diversos tópicos deste traba-
lho dizem respeito à exportação de farelo, hipro e soja (e CPP), que é o negócio
da Graneleiro Alimentos, principalmente, quando focamos a unidade de negócios
exportadora de grãos e insumos do Complexo Portuário de Santos. Apenas na
análise financeira é necessário fazer uma diferenciação entre movimentação e
exportação, para que seja possível focar apenas a unidade de negócio em ques-
tão e separá-la do restante da empresa que não é o foco deste trabalho. Assim
sendo, os resultados obtidos exclusivamente com exportação devem ser conside-
rados como remessa de lucros à matriz e os resultados obtidos com movimentação
devem ser os realmente considerados na análise da lucratividade desta unidade
de negócios isolada.
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8.2.1 Histórico de resultados

DRE em 2003

Dados confidenciais
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DRE em 2004

Dados confidenciais
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8.2.2 PREVISÃO DE RESULTADOS

8.2.2.1 Análise de cenários

A previsão ou projeção de resultados, dada a estrutura de custos da em-
presa, é fortemente influenciada pelas variáveis econômico financeiras e de
mercado projetadas para os anos subseqüentes. Dentre estas, as variáveis a
serem consideradas e que podem ser enumeradas como as de maior impacto
sobre a lucratividade são:

g Taxa do dólar: o preço tanto da soja como de seus principais insumos ou
mesmo o CPP, é dado segundo a cotação internacional em dólares, o que
vincula, de maneira irreversível, a entrada de receitas à cotação desta moe-
da. Da mesma forma, alguns dos custos variáveis ou fixos previstos tam-
bém são vinculados à cotação da moeda por se tratarem de porcentagens
da receita;

g Volumes de exportação: a prospecção de demanda é fator chave na
previsão dos resultados, uma vez que é diretamente proporcional à entrada
de receitas. As previsões de queda ou aumento de demanda são essenciais
para possibilitar a previsão dos resultados;

g Inflação: dada a estabilidade encontrada na economia nacional no de-
correr dos últimos anos, a variável inflação não tem o mesmo apelo que
apresentaria há algumas décadas atrás. Entretanto, é este índice que
rege os reajustes dos principais custos fixos e variáveis da empresa e,
aliado a uma taxa de dólar e a uma demanda desfavoráveis, pode ser o
fiel da balança, quebrando o equilíbrio da lucratividade e comprometendo
os resultados.

Desta forma, elaboram-se três cenários sobre as perspectivas destas variá-
veis, sendo um realista e que deve propriamente ser considerado e dois cenários
alternativos, um otimista e um pessimista, que devem servir apenas para acompa-
nhamento da estratégia adotada ao longo do tempo.

  2005 2006 2007 
Dólar 2,75 2,80 2,90 
Aumento de 
Demanda 

7% 7% 7% Cenário 
Realista 

Inflação 5,70% 5,70% 5,70% 
Dólar 2,85 2,95 3,20 
Aumento de 
Demanda 

7% 8% 9% Cenário 
Otimista 

Inflação 5,70% 5,70% 5,70% 
Dólar 2,70 2,70 2,70 
Aumento de 
Demanda 

7% 6% 5% Cenário 
Pessimista 

Inflação 5,70% 5,8% 6,0% 
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8.2.2.2 Demonstração de resultados

DRE em 2005

Dados confidenciais
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DRE em 2006

Dados confidenciais
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DRE em 2007

Dados confidenciais
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8.2.2.3 Análise das previsões

A análise financeira para o período de 2005 a 2007 foi realizada com base
no cenário considerado realista e com a implantação da estratégia de movimenta-
ção do CPP como recursos adicionais para os períodos de entre-safra. Verifica-se
uma tendência de alta no lucro operacional obtido. O lucro operacional foi escolhi-
do como parâmetro para verificação do desempenho anual da empresa por se
tratar de uma informação mais fácil de ser disponibilizada, pois, na empresa em
análise a tributação foi desconsiderada por não representar um parâmetro rele-
vante, uma vez que o objetivo da análise é apenas realizar a comparação entre os
anos anteriores e os anos subseqüentes.

Figura 16 – Lucro operacional com e sem CPP

Analisando as previsões para os próximos anos com e sem a introdu-
ção da nova estratégia, — introdução do CPP —  observa-se uma substancial
diferença no montante do lucro operacional anual. Um exemplo do demons-
trativo anual elaborado para o ano de 2005, numa hipótese de não introdu-
ção do CPP pode ser visualizado no Anexo III-A. Em 2007 o acréscimo previs-
to por conta da adoção da nova estratégia chega a quase quatro milhões de
reais, o que significa um acréscimo de quase 50% no lucro obtido e demons-
tra o sucesso da estratégia.
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8.3 Fluxo de caixa resumido

Figura 17 – Fluxo de caixa resumido

9. CONCLUSÃO
A análise geral do mercado, realizada na primeira parte deste trabalho,

revelou um ambiente promissor, com boas perspectivas de crescimento de mer-
cado ao longo dos próximos anos. Por parte da Graneleiro Alimentos, verificou-
se uma empresa bem posicionada e consolidada no mercado exportador de
grãos e insumos.

Aprofundando a análise, foram percebidos uma série de características do
mercado e da empresa que acabaram na elaboração de uma estratégia visando o
aumento da lucratividade: barreiras de entrada, cadeia de valor, capacidade insta-
lada e carteira de clientes.

Dentro deste universo, a alternativa de estratégia que se mostrou mais viável
foi a introdução de um novo produto no mesmo mercado, uma vez que um dos
pontos fortes da empresa é o sólido contato com os clientes. Desta forma, aprovei-
tando a capacidade instalada e compensando a sazonal queda do volume de soja
ao longo do ano escolheu–se o CPP como novo produto a ser exportado.

O detalhamento das operações revelou resultados positivos com aumento
de lucratividade anual na ordem de 50%, e com aplicação, surpreendentemente,
simples dada compatibilidade do novo produto com os previamente existentes.

Conclui-se que a estratégia formulada possui um alto potencial de sucesso pois
tendo em vista o constante crescimento do mercado internacional, promove um aumen-
to extra na entrada de receitas, sem incutir em aumento dos custos fixos da empresa.
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11. ANEXOS
1. Análise SWOT

ggggg Alavancas

ggggg Problemas
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ggggg  Defesas

ggggg Restrições

09 - Graneleiro.pmd 15/11/2006, 22:42526



527

Plano estratégico integrado: Graneleiro Alimentos Ltda.

vol. 4 - nº 1 - p. 465-530 - 2006

ggggg  SWOT completa

2. Operações e logística

ggggg Logística de produtos: Fornecedores — Graneleiro Alimentos
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ggggg Logística de produtos: Graneleiro Alimentos — cliente final

ggggg Fluxo de informações
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3. Análise financeira

ggggg Comparativo sem introdução do CPP

Dados confidenciais
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RESUMO
O projeto propõe a criação de uma rede de lojas, para venda de óculos

solares de alto luxo, instaladas nos principais aeroportos do Brasil, buscando atingir
um público diferenciado, das classes A e B, com discernimento para perceber o
valor agregado do produto a ser comercializado.

Segundo dados da Jobson Publication (EUA), órgão que referenda as esta-
tísticas do mercado ótico nas Américas, 4% da população brasileira possui o perfil
psicográfico para consumo dos produtos a serem comercializados pela Solstice, e,
considerando que atuam no Brasil doze mil óticas, das quais somente quinhentos
e cinqüenta atendem este público, foi identificada uma demanda reprimida, onde
pretende-se atuar.

Baseados nestes dados e na análise de mercado desenvolvida, este projeto
está voltado a atender um público que tem como característica principal o trânsito
constante nos principais aeroportos do País, viajando seja a lazer ou a trabalho,
através de lojas especialmente estilizadas, atendimento personalizado, produtos
exclusivos, totalmente adequados às tendências mundiais.

O projeto visa, também, ampliar em 5% o market-share das grifes comer-
cializadas pela Sàfilo, sócio-cotista e único fornecedor, sem competir diretamente
com seus clientes, haja vista que irá atuar em pontos até então não explorados
pela concorrência.
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
A globalização tem proporcionado ao consumidor brasileiro acesso a produ-

tos e serviços de altíssima qualidade a preços competitivos. Motivado pelo câmbio
favorável, a maioria desses produtos se traduz por produtos importados. Conse-
qüentemente, tem aumentado consideravelmente a demanda para sua aquisição.

Visando um mercado emergente e ainda incalculável, muitas empresas
multinacionais têm aberto filiais no Brasil, ou constituído representantes e/ou dis-
tribuidores exclusivos.

No ano de 1999, Sàfilo Group direcionou seus investimentos para a abertu-
ra de uma filial no Brasil, que seria responsável pela distribuição atacadista de
óculos solar e receituário das mais famosas grifes existentes no mercado internacio-
nal. Após seis anos, a Sàfilo do Brasil é líder nacional de vendas no seu segmento,
sendo responsável por 33% do mercado nacional, com dezoito das vinte e duas
grifes mais famosas do mundo. Contudo, após seis anos de análise detalhada de
mercado, chegou-se à conclusão de que o mercado atacadista encontra-se muito
competitivo, mesmo para a Sàfilo, que detém cerca de 40% das grifes mais co-
nhecidas mundialmente.

Atualmente a Sàfilo tem crescido verticalmente, ou seja, tem apresentado
índices de crescimento nos clientes existentes, não sendo abertos muitos clientes
novos, fato este muito motivado pelas políticas de comercialização de cada grife.

Diante dessa situação inusitada, ou seja, não poder crescer horizontalmen-
te porque as grifes limitam quantidade de ponto de venda por região, a saída seria
um crescimento vertical, que conforme mencionado anteriormente, tem aconteci-
do, porém de forma lenta. E esse problema não é um problema único do Brasil.
Nos Estados Unidos, economia altamente competitiva, a Sàfilo vinha sofrendo
perda de mercado ano após ano e a solução encontrada foi a abertura de lojas
próprias para venda direta ao consumidor, não dispensando vendas através de
seus clientes habituais (revendedores).
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Assim nasceu nos Estados Unidos a Solstice, empresa do Grupo Sàfilo espe-
cializada na venda de óculos solar diretamente ao consumidor.

No Brasil o mercado de óculos solar é amplo e em expansão, devido à
tropicalidade do país. Porém existem inúmeros competidores, entre eles os produtos
contrafeitos ou contrabandeados, que são uma ameaça contínua ao nosso negócio.

Visando não bater de frente com esse vilão, a estratégia da Sàfilo é
balizada em também abrir lojas de venda direto ao consumidor; porém um
público com características muito peculiares: seleto, antenado, conhecedor do
produto e que, muitas vezes, opta em comprá-lo no exterior, tendo em  vista o
chamado “custo Brasil”.

As pesquisas apontam que os produtos adquiridos por esses consumidores
no exterior, não foram desenvolvidos objetivando atendê-los, e sim atender o con-
sumidor do hemisfério norte. Muitas vezes os gostos são divergentes, principal-
mente no que tange material, cor e tamanho. Sendo assim, o consumidor não se
sente plenamente atendido e muitas vezes compra por opção de status, não por-
que atende seu gosto pessoal.

Nossa estratégia é a abertura de lojas especializadas em óculos solar das mais
famosas grifes mundiais, mas com produtos cuidadosamente selecionados para aten-
der o gosto do brasileiro. Visando não criar competição interna com os clientes da
Sàfilo do Brasil, a Solstice irá atuar numa região chamada de “zona neutra”, que é
caracterizada por lojas nos principais aeroportos do país.

A expectativa é abrir seis lojas nos aeroportos de São Paulo — Guarulhos
e Congonhas, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife e Salvador. Baseado em pesqui-
sas, a venda estimada é de quatrocentas unidades/mês por cada loja do mix de
produtos abaixo especificados:

1ª Diesel 21%

2ª Giorgio Armani 16%

3ª Emporio Armani 14%

4ª Gucci 12%

5ª Polo Ralph Lauren 11%

6ª Christian Dior 7%

7ª Carrera 6%

8ª Valentino 4%

9ª Max Mara 3%

10ª Oxydo 3%

11ª Burberry 3%

12ª Yves Saint Laurent 2%
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O marketing, fator determinante nesse negócio, é investimento direto da
Sàfilo, tal qual habitualmente é feito com as vendas feitas diretamente aos
revendedores atuais, girando em torno de 6% do faturamento líquido anual
(Sàfilo x Revendedor).

Dentre as ações principais, as cinco principais grifes em valor agregado
(Giorgio Armani, Emporio Armani, Gucci, Dior e Diesel) lançarão as novas cole-
ções simultaneamente ao lançamento no hemisfério norte, bem como os produ-
tos seriados (série histórica ou numerados) serão comercializados exclusivamen-
te nestas lojas.

As ações propostas visam ampliar a participação da Solstice nas vendas do
segmento de óculos solar da Sàfilo na ordem de 5% ao ano, nos próximos cinco anos.

2. DESCRIÇÃO DA EMPRESA
Fundada em abril de 1999, a “Sàfilo do Brasil Ltda”. é uma subsidiária do

grupo italiano de nome “SÀFILO – SOCIETÀ AZIONARIA FABBRICA ITALIANA
LAVORAZIONE OCCHIALI”.

O Grupo Sàfilo está presente em mais de cento e vinte países, mundialmente
posicionado como o segundo maior produtor de óculos de grife e líder mundial no
seguimento de luxo em termos de vendas em unidades e valor.

O portifólio de grifes de luxo licenciadas é composto por Alexander McQueen,
Bottega Veneta, Boucheron, Burberry, Diesel, Dior, Emporio Armani, Fóssil, Giorgio
Armani, Gucci, Kate Spade, Liz Claiborne, Marc Jacobs, Max Mara, Nine West,
Oliver, Pierre Cardin, Polo Ralph Lauren, Saks Fifth Avenue, Stella McCartney,
Valentino e Yves Saint Laurent.

Sàfilo do Brasil Ltda. é uma sociedade por quotas de responsabilidade
limitada, regida por seu Contrato Social e pelas disposições do Código Civil
Brasileiro aplicáveis às sociedades limitadas e, na sua omissão, pelas normas
das sociedades anônimas.

A sociedade tem sede, domicílio e foro na Rua Dr. Virgilio de Carvalho
Pinto, nª 519, Pinheiros, São Paulo, SP. A sociedade tem por objetivo social as
atividades de comércio, importação, exportação e distribuição de armações para
óculos, óculos de sol e acessórios óticos, lentes de contato, produtos esportivos,
bem como todas as atividades relacionadas, conexas, sucedâneas e afins ao
objeto principal da empresa, inclusive a prestação de serviços de reparos e ma-
nutenção de tais produtos.

O capital social é de oito milhões, setenta e sete mil e quinhentos reais

totalmente integralizado, em moeda corrente nacional, dividido em cotas iguais
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no valor nominal de um real cada uma, distribuídas entre os sócios-cotistas da

seguinte forma:

SÀFILO INTERNATIONAL B.V. R$ 8.069.422,00

SAFINT B.V. R$       8.078,00

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R$ 8.077.500,00

A nova empresa, que se chamará “Solstice do Brasil Ltda”, terá seu capital

totalmente integralizado pela investidora, Sàfilo do Brasil Ltda.

A sociedade terá sede administrativa, domicílio e foro nas dependências

da Sàfilo do Brasil Ltda., na Rua Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, nª 519, Pinhei-

ros, São Paulo - SP. A sociedade tem por objetivo social a atividade de comércio

de óculos de sol.

O capital social será de três milhões de reais, totalmente integralizado,

em moeda corrente nacional, dividido em três milhões de cotas, no valor

nominal de um real cada uma, assim distribuída:

SÀFILO DO BRASIL LTDA R$ 3.000.000,00

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R$ 3.000.000,00

2.1 Identificação dos stakeholders (grupos de interesse)

Para se obter o sucesso em qualquer negócio, faz-se necessário, em

primeiro lugar, identificar os grupos de interesse no sucesso do seu negócio,

e procurar atendê-los, pelo menos, nas expectativas mínimas de cada um.

Considerando o relacionamento dinâmico existente entre os grupos, uma em-

presa de vanguarda deve criar processos visando atingir os mais altos níveis

de satisfação, formando um círculo virtuoso crescente, que permitirá um pro-

gresso contínuo e frutífero a todos os envolvidos.
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2.2 Stakeholders

2.3 Variáveis de interesse

2.4 Linha mestra de argumentação

Dentre todos os grupos que interagem com a empresa, separou-se os de
maior peso ou influência dentro do conceito de desenvolvimento da estratégia.

Ficou identificado que qualquer tipo de ação tem que ser balizada sobre os
aspectos de perpetuidade e status, uma vez que estes dois pontos abrangem
interesses comuns entre as partes relacionadas.

Figura 1

Sócio cotista Empregados Clientes 
Retorno Sobre Investimento Salários Preço 
Perpetuidade Estabilidade Qualidade 
Valor do Negócio Perpetuidade Prazo de Entrega 
Status Benefícios Garantia 
Geração de Caixa PLR Status 
Distribuição de Lucros Status Perpetuidade (relação 

comercial) 
 Ambiente de Trabalho Especialização 
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3. REDEFINIÇÃO DO NEGÓCIO

3.1 Core business

O objetivo principal da redefinição do negócio é deixar de ser caracterizado
como um produto, e passar a ser visto como um processo de satisfação do consu-
midor. Os produtos são transitórios, mas as necessidades básicas e os grupos de
consumidores duram para sempre.

O Core Business da Solstice do Brasil é a definição do estilo de vida das
pessoas, através da construção de sua identidade social e pessoal, pela
comercialização de artigos de luxo para uso pessoal (acessórios de moda). O pon-
to de partida está nas necessidades e desejos humanos. É sabido que o homem,
após ter saciado suas necessidades básicas, buscará afagar outras necessidades
que surgirão. Não se esquecendo que as necessidades são poucas e os desejos são
muitos e continuamente moldados por forças e instituições sociais nas quais vive-
ram, vivem ou viverão.

A figura 2 demonstra o perfil psicográfico dos consumidores de produtos
de luxo.

Figura 2
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Entende-se que a visão ampla do negócio Solstice é proporcionar para poucos
a possibilidade de estar entre dez ou vinte mil pessoas no mundo a usarem um deter-
minado artigo de luxo. Esse fato é garantido pela série dos produtos, ou seja, propor-
cionar notoriedade, seja por status ou pela personalização que a grife proporciona.

3.2. Cliente-alvo

3.2.1. Pessoas da classe social A e B, que possuem discernimento para identificar
o valor agregado do produto.

3.2.1.1. Classe A: Pessoas de bom poder aquisitivo, empresários bem sucedi-
dos ou os herdeiros de grandes negócios, completamente atualizados com as
tendências da moda, que viajam mais de uma vez ao ano para o exterior e
duas vezes ao ano em território nacional para lazer. Características pessoais:
possuem cartão AMEX (sem limite), além de outros cartões; média de idade
não definida, geralmente superior a vinte e cinco anos; pessoas com boa for-
mação acadêmica e pós graduação; renda anual superior a duzentos e cinquenta
mil reais; que se relacionam profissional e/ou culturalmente com os grandes
centros urbanos (São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e Recife) e tran-
sitam nos aeroportos (Congonhas e Cumbica, Afonso Pena, Santos Dumont,
Eduardo Magalhães e Guararapes).

3.2.1.2. Classe B: Pessoas com bom poder aquisitivo e que viajam eventualmente
a passeio e constantemente a trabalho; possuem cartão de crédito; idade entre 25
e 40 anos; pessoas com boa formação acadêmica e pós graduação; renda anual
superior a cento e vinte mil reais; que se relacionam profissional e/ou cultural-
mente com os grandes centros urbanos (São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Salva-
dor e Recife) e transitam nos aeroportos (Congonhas e Cumbica, Afonso Pena,
Santos Dumont, Eduardo Magalhães e Guararapes).

3.3. Fatores críticos de sucesso

g Distribuição Armazenagem (logística);

g Propaganda & Marketing;

g Atendimento;

g Treinamento;

g Dinâmica de lay-out, envelopamento da loja, percepção da roupagem.

Empresa Visão Restrita Visão Ampla 
Solstice do Brasil Ltda. Óculos solar de luxo e 

acessórios.  
Notoriedade, status e 
personalização, definição de 
estilo de vida. 
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4.  ANÁLISE AMBIENTAL E FORMULAÇÃO DE CENÁRIOS

4.1 Análise de SWOT

Figura 3
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4.2 Cenário externo

4.2.1 Cenário político-social

“Um ano de muito trabalho e crescimento econômico” foi a previsão do
Presidente do Brasil, Luís Inácio Lula da Silva, para 2005. Certamente, na esteira do
acelerado ritmo da economia brasileira de 2004, sobretudo nos ramos da indústria e
do agronegócio, continuará crescendo acima da sua taxa natural em 2005.

O principal propulsor do crescimento da economia esse ano será a transfe-
rência de parte da renda gerada pela atividade exportadora para os setores da
economia voltados para o mercado interno. Também a construção civil, fortemen-
te empregadora, que historicamente mostra comportamento defasado em termos
de crescimento econômico, aponta um forte ritmo de atividade para 2005. Todos
esses fatores, aliados ao reajuste real do salário mínimo e dos patamares de des-
conto da tabela do Imposto de Renda, sugerem forte tendência de crescimento
para os setores ligados a bens de salários. E reunidos, deverão impulsionar o PIB
de 2005 de 3,5% a 3,8% em termos reais.

Por outro lado, na seara institucional, existem algumas boas notícias a se-
rem comemoradas, com destaque àquelas ligadas a recuperação de empresas e
promoção do investimento — aprovação da nova Lei de Falências e do projeto de
parceria público-privada.

Já no campo externo, elenca-se três fatores de risco ainda pertinentes:

g uma rápida elevação dos juros nos EUA, superando a expectativa do
mercado;

g uma redução brusca no nível de absorção da economia chinesa;

g uma nova pressão nos preços do petróleo, fruto de desdobramentos ne-
gativos da geopolítica do Oriente Médio.

O principal risco para 2005 ainda é o de não aproveitamento pelo governo,
por excesso de consensualismo e ausência de foco executivo — e executor, da
janela de oportunidade dos últimos suspiros de crescimento econômico mundial, e
não perseguir os avanços institucionais pendentes, sobretudo nas áreas de refor-
ma tributária e previdência social.

Os fatores, sempre presentes, na cabeça dos analistas nos anos pré-eleito-
rais eram o desempenho econômico do governo e a possibilidade de avanço da
oposição. O bom desempenho econômico de 1993 e de 1997, quando o Brasil
cresceu 4,9% e 3,3%, foram definitivos para a vitória — e reeleição — de FHC. Já
em 2001, o Brasil registrou crescimento per capita próximo de zero (crescimento
econômico de 1,31%), assolado pelo racionamento energético. A resposta da
população foi dada nas urnas em 2002.

10 - Solstice.Pmd 15/11/2006, 22:33545



546

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

Contudo, no segundo semestre de 2005 foi deflagrada a maior crise da
história do PT e, com isso, vários integrantes do governo se viram envolvidos em
diversos escândalos de corrupção, culminando numa seqüência de quedas de in-
tegrantes do governo e do partido.

Muitos suspeitaram da força da economia do país, mas esta mostrou-se
estabelecida e a crise política não conseguiu enfraquecer ou baixar o fluxo de
recebimentos da balança comercial, ocasionando assim a estabilização da moeda
e continuidade no plano de crescimento do país. Mesmo no olho do furacão, os
índices econômicos apresentaram sempre crescentes melhoras, e o Banco Central
mudou o viés de sua taxa de juros, sinalizando ao mercado que a época de juros
crescentes havia terminado.

O presidente Luís Inácio Lula da Silva, apesar dos críticos o julgarem omis-
so, continua a fazer seu trabalho para manter a estabilização econômica e, cobra
de seus assessores a apuração das denúncias e fim da crise.

4.2.1.1 Conclusão do cenário político-social

g  Tendência — aumento da competitividade com a abertura da economia
e o crescimento do PIB nos anos de 2006 a 2008;

g  Ameaça — possibilidade de crise econômica intensificada pela crise políti-
ca, com a proximidade do pleito eleitoral de 2006, criada por uma
despolarização dos dois maiores partidos com chances de vencer  (PT e PSDB);

g  Oportunidade de migração de consumidores para compra de mercadorias
de luxo, ampliada pelo crescimento econômico contínuo.

4.2.2 Cenário capital-trabalho

De acordo com a proposta apresentada pelo governo atual, uma das prio-
ridades seria a criação de empregos, através da mobilização da sociedade em
favor do crescimento e do aproveitamento  de toda capacidade técnica-empreen-
dedora do povo brasileiro. O governo pretende gerar um ciclo virtuoso de cresci-
mento, em que milhões de brasileiros marginalizados socialmente serão levados
ao mercado de trabalho, podendo assim ter acesso ao mercado de consumo.

Desenvolver a economia, combater a fome e a indigência, promover os
pequenos negócios, apoiar e estimular a competitividade, estão entre as metas do
governo para 2006.

Para tanto, o governo deverá consolidar sua governabilidade e promover a
mais ampla reforma trabalhista, através de propostas de alteração da legislação
atual e, principalmente, ampliação da formalização do trabalho, incorporando os
novos trabalhadores e regulando o mercado de trabalho, com reflexos importan-
tes nas contas previdenciárias e nos fundos públicos.
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4.2.2.1 Conclusão do cenário capital/trabalho

gTendência — aumento das oportunidades de trabalho com o crescimento
das atividades econômicas e a sazonalidade criada pelas eleições;

g Ameaça — crise política pode deflagrar uma crise de governabilidade
com conseqüente redução dos projetos na área trabalhista para os próxi-
mos anos;

gOportunidade — crescimento dos mercados emergentes e bolhas de ga-
nhos gerados pelo ano eleitoral.

4.2.3. Cenário econômico

Em setembro de 2004, quando se iniciou o processo de elevação da taxa
de juros básica, as expectativas para a taxa de inflação em 2005 apontavam para
5,5%, segundo o relatório FOCUS do BC, o qual reúne a opinião dos profissionais
ligados ao mercado financeiro.

Desde então, o Comitê de Política Monetária (Copom) estabeleceu um pro-
cesso contínuo de alta da taxa Selic, visando a convergência da taxa de inflação
para sua meta de 4,5%. Mas já na reunião ocorrida em setembro, o Banco Central
reconheceu que a meta dificilmente poderia ser alcançada e passou a assumir um
novo objetivo, mais elevado, de 5,1% para a variação do IPCA de 2005.

Gráfico 1

Em virtude de pressões inflacionárias, causadas por choques de oferta, como
a estiagem na região Sul do Brasil, e por eventos esporádicos como o aumento da
tarifa de transportes, o IPCA apresentará uma tendência de elevação da taxa de
inflação nos próximos períodos, conforme a média histórica mensal do IPCA, entre
1996 e 2004.
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Gráfico 2

Contudo, a utilização da taxa de juros como instrumento de combate à
inflação não tem se mostrado plenamente eficaz. Na composição do IPCA, índice
utilizado pelo Banco Central no acompanhamento da inflação, há uma significati-
va participação dos preços administrados, que incluem tarifas públicas, combustí-
veis, transportes públicos, energia elétrica e telefonia.

Gráfico 3

A taxa de juros é eficiente na contenção da inflação sobre os preços livres

e não sobre os administrados. A elevação da taxa básica de juros afeta o custo das

empresas, deprimindo a atividade econômica, reduzindo a demanda na econo-

mia e contendo pressões inflacionárias. Porém, esse efeito não é o mesmo para

preços administrados, devido ao mecanismo de indexação.

10 - Solstice.Pmd 15/11/2006, 22:33548



549

Solstice do Brasil Ltda

vol. 4 - nº 1 - p. 531-568 - 2006

A política monetária tem apresentado sinais contraditórios. Por um lado, a

política de elevação da taxa de juros não tem conseguido derrubar a inflação como

esperado, em virtude dos reajustes de preços administrados e de choques de oferta.

Por outro lado, os agregados monetários e o crédito não têm demonstrado sinais de

retração. Com efeito, a política monetária tem se demonstrado contracionista pelo

lado da taxa de juros e expansionista pelo lado dos meios de pagamento.

Gráfico 4

4.2.4 Política fiscal e dívida pública federal

A política monetária contracionista, sob o ponto de vista da elevação da

taxa de juros, tem sido acompanhada por uma política fiscal também contracionista.

O governo atual tem demonstrado uma grande obstinação com o superávit primá-

rio, uma vez que essa variável indica a austeridade com as contas públicas.

O superávit primário apresenta uma tendência de superação de recordes

a cada apuração, conforme demonstrado no gráfico a seguir.
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Gráfico 5

Apesar de o superávit primário apresentar tendência de saldo recorde, o
mesmo é insuficiente para fazer frente ao elevado gasto com pagamentos de
juros em virtude, basicamente, da atual política monetária do Banco Central.
O gráfico abaixo deixa evidente o contra-senso das contas fiscais.

Gráfico 6

10 - Solstice.Pmd 15/11/2006, 22:33550



551

Solstice do Brasil Ltda

vol. 4 - nº 1 - p. 531-568 - 2006

4.2.5 Execução financeira do tesouro nacional

O crescimento do superávit primário do setor público registrado nos últimos
dois anos, pode ser atribuído principalmente à União. Os principais motivos para o
desempenho positivo das receitas foram:

g alterações na sistemática da cobrança da Cofins;

g mudança do período de apuração e recolhimento do IPI de quinzenal
para mensal;

g aumento da alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
relativo às prestadoras de serviços.

Gráfico 7

4.2.6 Taxa de câmbio

A confluência de uma entrada líqüida de recursos em transações correntes
e investimentos, certamente contribuiu para a queda da taxa de câmbio. A entra-
da líqüida de recursos, via financeiro ou comercial, aumenta a oferta de dólares
no país valorizando o Real frente ao Dólar. Todavia, a queda da taxa de câmbio
não pode ser explicada somente pelo fluxo de recursos externos. É necessário
considerar a diferença entre as taxas de juros domésticas e internacionais.

Havendo mobilidade de capitais, pelo princípio da “paridade descoberta da
taxa de juros”, os bônus domésticos e estrangeiros devem apresentar o mesmo
rendimento, do contrário não haveria demanda por um dos dois ativos. Por isso, a
taxa de câmbio corrente deve compensar variações das taxas de juros internacio-
nais e desvalorizações cambiais esperadas.
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Gráfico 8

Gráfico 9

4.2.7 Conclusão do cenário econômico

g Tendência — queda do dólar, estabilização da taxa de inflação e queda
da taxa de juros;

g Ameaça — aumento do preço de produtos importados por conta de
ajustes fiscais e possibilidade de recessão, com conseqüente queda de con-
sumo de produtos supérfluos;
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g Oportunidade — exclusividade na importação dos produtos das grifes
representadas pela “Sàfilo”, com forte poder de barganha e repasse aos
outros estabelecimentos, além de aumento na capacidade de criar parcerias
para aumentar o giro de estoque.

Tabela 1

Tabela 2
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5. ANÁLISE DAS CINCO FORÇAS DE PORTER
Através da análise das cinco forças de Porter foi possível identificar

neste projeto uma forte influência da economia no mercado de atuação da
Solstice, gerando assim uma possibilidade de retornos reduzidos em épocas
de crise. Contudo a consistência do grupo “Sàfilo”, o giro de caixa e a van-
tagem competitiva de pertencer ao grupo do importador, faz com que o ne-
gócio seja viável;

5.1 Concorrentes atuais

gÓticas Carol: ponto de venda de produtos chineses no Brasil, possui oito-
centos pontos de venda, está no Brasil há cerca de dois anos. A “Sàfilo”
atua no mercado de retail há muito tempo, contando atualmente com
sessenta lojas;

gBrasif: Instalada nos principais aeroportos internacionais, contando com
seis pontos de venda, atua com grande variedade de público com trânsito
internacional, oferecendo preços favoráveis (Duty Free);

gOutros participantes: Apesar de não estarem ligadas a fabricantes no
mercado, lojas de grande faturamento como a Fotóptica, por gerarem grande
fluxo de pessoas em suas lojas, conseguem ter participação significativa,
contudo perdem vantagens competitivas e público exclusivo, como é o caso
da “Sàfilo”.

5.2 Concorrentes potenciais

gFranquias internacionais: existe a possibilidade da chegada ao Brasil
de franquias internacionais para exploração do mercado de luxo, visto
que no país, devido aos problemas sociais, este mercado é altamente
pujante e lucrativo;

gNovas lojas destinadas a atender esse público-alvo: consideramos
muito provável devido à pouca exploração desse mercado. Hoje atuam,
além dos retails diretos dos fabricantes, lojas dos shoppings Iguatemi e
Higienópolis, além da Loja Daslu;

gExpansão dos concorrentes atuais: alta probabilidade de ocorrência.

5.3 Fornecedores

gProdutos: grande poder de barganha com fornecedor, pois trata-se de
empresa do mesmo grupo, atuando com maior agilidade na aquisição de
peças exclusivas e quantidades privilegiadas;

gServiços: tendência a parcerias para gerar serviços agregados, como even-
tos de produtos de exposição da alta moda, modelos de carros, barcos,
como os já utilizados pela concorrência.
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5.4 Compradores

gConsumidores da Classe A e B: exigência de qualidade, exclusividade,

atendimento, pontualidade, etc;

gPequenas lojas em pontos estratégicos: exigência de variedade de

produtos, preços exclusivos, personalização no atendimento;

gEventos: montagem de corners em eventos como: São Paulo Fashion

Week, grandes Prêmios de Hipismo, shopping temporário em Campos do

Jordão, etc.

5.5 Produtos substitutos

gOpções de consumo: novas opções de consumo que possam estar des-

viando a atenção do público-alvo;

gLojas virtuais: ainda não podem ser consideradas concorrentes, visto

que, conforme pesquisas, apenas uma pequena parte do público-alvo uti-

liza-se desse meio para obtenção de produtos. Contudo, como a totalida-

de dos consumidores tem acesso à internet, levamos em consideração a

possibilidade das compras migrarem para a Web, gerando assim uma

queda nas vendas.

5.6 Modelo das cinco forças de Porter

Figura 4
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6. MIX DE PRODUTOS
Definido o Core Business, identificado o público-alvo e ponderando-se os

fatores críticos de sucesso, a Solstice selecionou o Mix de Produtos, conforme
tabela com base nas tendências mundiais e estatística de vendas das grifes.

Tabela 1

Demonstramos, nos anexos denominados “Propriedades das Grifes”, as
tendências apresentadas pelos estilistas internacionais e as peculiaridades de
cada produto.

6.1 Matriz de portifólio

O fluxo de caixa é o fator mais importante ao pensar no seu portifólio de
produtos, e a capacidade de sua companhia de gerar dinheiro em caixa depende-
rá, em grande parte, do grau de domínio de mercado que se tem sobre seus
concorrentes. Conforme demonstrado a seguir, através de gráfico.

Produto Perfil do Consumidor Idade do 
Consumidor 

Preço 
Sugerido 

Armani -Elegância e Simplicidade; 
-Conforto e Relaxamento; 
-Estilo Sofisticado. 

30 anos a 55 anos $170 a $500 

Burberry -Influente; 
-Metropolitano; 
-Sofisticado; 
-Tradicional. 

Acima 25 anos $150 a $200 

Carrera -Homem Sofisticado; 
-Estilo Arrojado. 

Acima 30 anos $100 a $150 

Dior -Homens e Mulheres Fashion; 
-Influentes; 
-Cosmopolitanos; 
-Sofisticados. 

Acima 20 anos $170 a $500 

Oxydo -Sofisticado; 
-Estilo Arrojado. 

Acima 25 anos $80 a $120 

Diesel -Estilo Arrojado e Intrigante. 16 anos a 35 anos $100 a $300 
Emporio -Elegância e Simplicidade; 

-Conforto e Relaxamento; 
-Estilo Sofisticado. 

20 anos a 35 anos. $200 a $300 

Gucci -Forte apelo à moda. 25 anos a 54 anos $195 a $520 
MaxMara -Mulher Individualista; 

-Alta qualidade; 
-Alta Moda. 

30 anos a 50 anos $150 a $190 

Polo Rauph 
Lauren 

-Homens influentes; 
-Qualidade e Tradição; 
-Discreto; 
-Respeitado e Ambicioso. 

25 anos a 45 anos. $150 a $275 

Valentino -Influente; 
-Metropolitano; 
-Sofisticado. 

25 anos a 50 anos. $125 a $225 

YSL -Forte apelo à moda 25 anos a 50 anos. $190 a $300 
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7. ESTRATÉGIA, OBJETIVO E PLANO DE AÇÃO
Tabela 2

Gráfico 10
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8. MISSÃO
A Solstice tem por missão propiciar a homens e mulheres a condição de

adquirir produtos de alta tecnologia e qualidade de estilo, buscando sempre o
bem-estar e a satisfação dos consumidores;

Sua rede de distribuição bem difundida e canais de venda organizados para
oferecer uma alta qualidade de serviços de pré e pós-venda.

9. VALORES
A Solstice é baseada no compartilhamento e respeito de certos valores-chave:

gRespeito e Justiça entre os colaboradores;

g Bem-estar no ambiente de trabalho;

g Entusiasmo e engajamento de todos os envolvidos na vida da empresa:
trabalhadores, sócios e investidores;

g Contínuo compromisso para maximizar o valor de cada elo na cadeia de
negócios;

g Obedecer as leis e os costumes de cada país onde opera;

g Proteger os ambientes social e natural;

g Suportar as regras de mercado e conduzir uma justa relação com concor-
rentes, fornecedores e consumidores.

10. VISÃO
Ser a maior varejista de óculos solar de luxo em termos de vendas líqüidas

e unidades vendidas.

11. PLANO FINANCEIRO
Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, fez-se uma pesquisa

documental, cuja principal fonte advém dos projetos ora apresentados.

O objeto de estudo é baseado em retail de empresas de ótica, cujo  desen-
volvimento dos trabalhos deu-se com dados referentes aos balanços patrimoniais
e dos demonstrativos de resultados no período de 2006 a 2010.

Para consubstanciar, foram efetuadas as seguintes análises:

gAnálise vertical e horizontal dos balanços patrimoniais e das demonstrações
de resultados;

gAnálises financeiras, estruturais e econômicas;
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gAnálise do capital de giro;

gAnálise da rentabilidade;

gClassificação da empresa;

gVisão dinâmica da situação financeira;

gComparativo dos resultados.

Na análise econômico-financeira, os indicadores para análise demonstram
a avaliação da performance projetada, assim entendidos:

g Indicadores de estrutura: avaliam a segurança oferecida aos capitais
de terceiros e revelam sua política de obtenção de recursos, bem como sua
alocação nos diversos itens do ativo;

g Indicadores de liqüidez: avaliam a posição financeira da empresa no
que diz respeito à capacidade de pagamento de suas dívidas de curto e
longo prazo;

g Indicadores de rentabilidade: avaliam o desempenho global das proje-
ções em termos de capacidade de geração de receita e lucro.

11.1 Premissas gerais

O plano financeiro visa analisar a evolução econômico-financeira do proje-
to de instalação da “Solstice do Brasil Ltda”, subsidiária da “Sàfilo do Brasil Ltda”,
tendo como perspectiva a abertura de seis Lojas Piloto, em uma perspectiva de
cinco anos completos. A data base da operação foi estrategicamente escolhida de
acordo com a sazonalidade das vendas. A projeção foi estimada em reais, sendo
corrigida por índices de inflações estimados ao longo dos anos.

Como se trata de um novo negócio, todos os investimentos e despesas para
o desenvolvimento de seu conceito, como para a abertura das lojas e a compra do
Fundo de Comércio foram alocados no ano de 2006 do projeto

Tabela 3
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As premissas adotadas para a geração dos fluxos financeiros levam em
conta os dados divulgados por órgãos oficiais, como Banco Central, Instituto Focus,
IBGE, entre outros.

11.2 Método de análise de investimento

A metodologia para a confrontação da viabilidade do negócio está funda-
mentada nas análises das projeções do Demonstrativo de Resultado, do Balanço
Patrimonial e Fluxo de Caixa Operacional e Financeiro, bem como na avaliação
dos diversos indicadores que serão apresentados.

A taxa de desconto do Fluxo de Caixa Operacional e a análise de indicado-
res, como Valor Presente Líqüido e a Taxa Interna de Retorno, foram determinadas
de acordo com o conceito de Capital Asst Price Model (CAPM), uma vez que o
capital da empresa foi considerado, na sua totalidade, próprio.

Nas tabelas a seguir mostraremos as premissas utilizadas para a análise
do projeto.

Tabela 4

Abaixo é demonstrado o cálculo do valor da empresa pelos métodos E.V.A
e com base no fluxo de caixa projetado:

Tabela 5
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Tabela 6

Tabela 7

11.3 Investimentos

Todos os investimentos decorrentes do início do projeto, e a estimativa
de capital de giro, necessários para o início das operações, estão alocados no
ano de 2006.

O investimento inicial do projeto está estimado em R$ 3.000,00, para
aquisição do Fundo de Comércio, bem como reforma das lojas e adaptação
para o modelo da Solstice. A necessidade de capital de giro está estimada em
R$ 4.452,00 mil no primeiro ano, e, por ser uma empresa altamente lucrativa,
espera-se que seu giro de estoque supra essa necessidade de capital, pois
conta com vantagens no repasse dos recursos da investidora, bem como nos
prazos de pagamento dos produtos adquiridos.
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11.4 Evolução das vendas, receitas, custos e despesas

11.4.1 Vendas

A projeção para vendas por marca, nos cinco anos, representa:

Tabela 8

Esta estimativa leva em conta as possíveis sazonalidades, capacidade
de absorção do mercado a cada item lançado e, do fluxo de pessoas nos pon-
tos-de-venda.

11.4.2 Receitas

O cálculo de faturamento do retail foi determinado pelo ticket médio de
venda de cada marca, de acordo com o mix de produtos disponíveis ao cliente. O
preço de venda é determinado pelo fabricante, levando em consideração a mar-
gem de 2.2% sobre o preço de compra, preço praticado a partir do benckmark de
mercado, o que viabiliza a operação.

Detalhes sobre os cálculos podem ser verificados a seguir, conforme o
ticket médio:
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Tabela 9

11.4.3 Custos dos produtos vendidos

Conforme mencionado anteriormente, a “Solstice do Brasil Ltda”.  É subsi-
diária integral da “Sàfilo do Brasil Ltda”, que representa a Sàfilo International,
fabricante de óculos. Com isso a forma de cálculo do CPV está vinculada exclusi-
vamente ao giro de estoque, e conforme as premissas de vendas estavam assim
representadas:

Tabela 10
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Além dos custos variáveis, são adicionados ao CPV custos diretos como
folha de pagamento, aluguel, condomínio,  seguro de cada loja e amortização do
investimento, entre outros alocados diretamente no custo da venda.

11.4.4 Demais despesas

Além do custo dos produtos vendidos, o modelo contemplou despesas co-
merciais, investimentos de marketing e outras despesas administrativas. Os deta-
lhes das despesas poderão ser verificados nos anexos, bem como nas Demonstra-
ções dos Resultados.

11.5 Análise das demonstrações financeiras

As Demonstrações Financeiras e o Fluxo de Caixa Operacional e Financei-
ro, bem como os diversos indicadores financeiros e de desempenho podem ser
analisados nos anexos. Estaremos apenas ressaltando as principais conclusões so-
bre a análise de viabilidade e performance projetada do negócio.

11.5.1 Análise de estrutura/endividamento

Os indicadores de análise econômica mostram que não há previsão de
participação do capital de terceiros, exceto pelos fornecedores, o que se deve pelo
investimento inicial efetuado, quando da criação da empresa e o alto grau de
geração de caixa.

Nos primeiros anos não há perspectiva de novas injeções de capitais, sejam
próprios ou de terceiros, e, vê-se melhora na relação PL/Capital de Terceiros,
evidenciado pela alta capitalização da empresa por lucros de exercícios anteriores
retidos na mesma.

Gráfico 11
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11.5.2 Análise financeira

Devido sua estrutura operacional, a “Solstice do Brasil Ltda”. apresen-
ta ótima projeção de liqüidez no decorrer dos anos, com excelente condição
de honrar seus compromissos, a curto ou longo prazo. A perspectiva para
2010 é de um ativo correspondente de R$ 4,92 para cada R$ 1,00 de dívida
no passivo.

Gráfico 12

11.5.3 Análise econômica

As projeções apresentadas demonstram uma excelente capacidade de trans-
formar receita em lucro, porém, como o lucro está sendo mantido na companhia,
a rentabilidade sobre o patrimônio líqüido no decorrer dos anos mostra-se caindo.
Contudo, a empresa continua sendo altamente lucrativa, pois esse recurso apre-
senta-se no caixa da companhia e a mesma poderá aplicá-lo, rentabilizando o
recurso, o que pode significar um aumento significativo na remuneração da socie-
dade controladora.

11.5.4 Rentabilidade

Conforme os estudos aqui apresentados a “Solstice do Brasil Ltda.” apre-
senta alta performance, com margem operacional em torno de 13,5% em todos
os anos, sendo que atinge sua maturidade a partir do segundo ano de funciona-
mento, principalmente pelo alto giro de estoque e pelo alargamento da folga na
necessidade de capital de giro.
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Gráfico 13

11.5.5 Análise de viabilidade

Partindo do Fluxo de Caixa Operacional e Financeiro, calculamos os indi-
cadores de Valor Presente Líquido (VPL), que resultou em valor positivo de R$
3.093,00, tendo Taxa Interna de Retorno (TIR) de 45,15%, cobrindo o custo de
capital projetado, demonstrando assim viabilidade financeira, segundo as pre-
missas adotadas. Além destes indicadores, calculamos também o Pay-Back e o
Pay-Back descontado do investimento, determinando que o retorno do capital
deve acontecer em dois anos e seis meses. Considerando a taxa de desconto, o
retorno será em três anos.

11.5.6 Análise de Fleuriet

A Solstice apresenta o inverso do chamado “efeito tesoura”, ou seja, a
necessidade de capital de giro é decrescente e o saldo de tesouraria crescente,
esta situação denota uma alta liqüidez e capacidade de reaplicação do capital ou
distribuição ao longo dos anos. As projeções demonstram uma empresa altamen-
te capitalizada para seu nível de operação.
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Gráfico 14

11.5.7 Análise de Kanitz

Esse tipo de análise visa demonstrar o grau de insolvência, apresentado
pelas projeções, onde índices acima de zero representam uma situação confortá-
vel e índices abaixo de zero uma situação preocupante, sendo ainda que índices
abaixo de três denotam situação de provável insolvência.

Com relação a esta análise, a “Solstice do Brasil Ltda.” apresenta uma
situação privilegiada em todo o período analisado.

Gráfico 15
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12. CONCLUSÃO
Apesar do grande número de lojas no segmento de óculos de sol, consta-

tou-se que a grande maioria não trabalha diretamente para o público de alto luxo.
Aproveitando a sinergia de suas atividades a Sàfilo do Brasil busca penetrar no
negócio de venda direta, vislumbrando um excelente retorno financeiro.

Todas as projeções e pesquisas, análises de cenários, de concorrentes e de
retorno do investimento recomendam a implementação do projeto da “Solstice do
Brasil Ltda”. A implantação das lojas nos principais aeroportos visa atender o pú-
blico-alvo, clientes das faixas “A” e “B”, que irão criar condições para que as
premissas do projeto se realizem. Isso foi constatado nos cálculos  com VPL positi-
vo de R$ 3.093,00, TIR de 45,15% e Pay-Back descontado de três anos.

O mercado e a economia demonstram que o futuro de mudanças com
consistência e pujança é enfim, plausível, e que o aumento do PIB trará maior
fluxo de recursos para os bens de alto luxo, mercado em que atuamos.

O  aumento pela procura de bens com perfil de consumo de alto padrão,
não se dará apenas em função dos novos atrativos, mas virá impulsionado por
uma estratégia de fidelização, os clientes. Se de um lado o projeto se propõe a
oferecer uma nova opção para o mercado de alto padrão, de outro, aposta no
crescimento e desenvolvimento das classes B e C, para também abranger esse
público futuramente.

O investimento em Fundo de Comércio, obras de ampliação e moderniza-
ção e projeto de treinamento e profissionalização das equipes de vendas é vital
para recompor as previsões de vendas e lucro dos próximos anos.

Considerando o potencial de crescimento desse mercado, assim como o
crescimento específico do mercado de produtos de luxo no Brasil, acredita-se que
uma loja que presta atendimento personalizado e, é focada em um público sele-
cionado e exigente que possa agregar um grande diferencial, acrescentando ao
produto maior valor percebido. Ao combinar: profissionalismo, oportunidade de
mercado, controles eficientes e diferencial competitivo, os objetivos de marketing
e o plano financeiro propostos serão atingidos, viabilizando desta forma o projeto.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Sumário executivo

A AGR Company é uma empresa provedora de serviços e produtos de
identificação com segurança e bem-estar de animais de grande porte. Pretende
oferecer ao mercado as melhores práticas e tecnologias para identificação e loca-
lização de animais de estimação.

Essas tecnologias permitirão identificar de forma eficiente todos os animais
de estimação, facilitando sua localização e a manutenção das informações histó-
ricas de raça e de saúde, em um único banco de dados.

O principal motivador para a realização desse negócio é a oportunidade
mercadológica de atuação no ramo de identificação de animais de estimação no
Brasil, onde o mercado se mostra promissor.

1.2. Definição do negócio

O negócio LostPet tem como objetivo oferecer os seguintes serviços e produtos:

WEB SITE My Pet, os sistemas My Pet e especificação da Central de Aten-
dimento com operações vinte e quatro horas por sete dias para facilitar a localiza-
ção do animal de estimação através da identificação da coleira ou do chip injeta-
do no animal. Uma vez registrada a identificação no sistema, é possível identificar
imediatamente o proprietário e notificá-lo.

Cadastramento dos pet shops, das clínicas veterinárias e dos veterinários no
sistema My Pet, sendo um ponto de identificação e recuperação de animais espa-
lhados pelas capitais brasileiras e grandes centros urbanos do país.

Convênios com canis das prefeituras das capitais brasileiras e grandes centros
urbanos, possibilitarão inspeção em cada animal que, se identificado como um animal
registrado no sistema My Pet, notificará o seu proprietário imediatamente.
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Venda do kit de identificação para as clínicas veterinárias e para os veteri-
nários, que poderão através do Web Site My Pet comprar e revender o kit para
seus clientes, para identificar animais perdidos e acompanhar e recuperar rapida-
mente históricos médicos. Os kits são desenvolvidos sob rígidas normas ISO, testa-
dos e esterilizados para garantir a segurança do animal de estimação.

Sistema My Perfect Pet: Através do site da My Pet um cliente poderá
pesquisar o melhor animal de estimação que deseja para seu lar, adotando ou
comprando de outros proprietários e criadores. O exclusivo aplicativo My Perfect
Pet, ajuda a descobrir de acordo com o perfil do futuro proprietário qual é o
melhor bichinho de estimação.

Sistema My Net Pet: Revolucionário sistema de relacionamento voltado à
vida animal, permitindo relacionar animais por parentesco, auxiliando proprietários
e criadores a localizar o par perfeito.

Desenvolvimento e pesquisa contínuos para garantir a segurança e
novos serviços.

1.3. Missão

“Melhorar a relação de afetividade do ser humano por seus bichos de esti-
mação, estimulando cada vez mais o cuidado responsável e humanização dos
animais.”

1.4. Visão

Visão 5 anos:

Ser reconhecida como uma empresa ímpar, em prover serviços e produtos
para segurança e bem estar dos animais de estimação, com as melhores
práticas e tecnologias para identificação, localização e manutenção de in-
formações dos animais da região sudeste do país.

Visão 10 anos:

Tornar-se uma referência de qualidade em atendimento, produtos e servi-
ços no ramo de identificação dos animais de estimação no Brasil, amplian-
do a rede para outras regiões do país.

1.5. Objetivos

g Identificar com o sistema My Pet no mínimo 0,1% dos animais de estima-
ção em todo o país;

g Ter 70% das clínicas veterinárias e pet shops das capitais brasileiras e gran-
des centros urbanos como ponto de venda e identificação em todo o país;
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g Ter pontos de identificação em todos os canis municipais e estaduais das
capitais brasileiras e grandes centros urbanos;

g Reter 90% da base de clientes anualmente.

Área de Abrangência:

1.6. Fatores críticos de sucesso

g Área de cobertura: um maior número de pontos de venda e identificação
(clínicas veterinárias, veterinários, pet shops e canis), aumentará a probabi-
lidade de localizar um animal perdido;

g Facilidade de contato: a diversidade de canais (atendimento telefônico e
Web Site) e a disponibilidade dos serviços permitirão que quando o animal
for encontrado, possa ser informada a sua localização;

g Marketing: um marketing agressivo é um fator determinante para a
divulgação dos produtos e serviços em todo país e, conseqüente con-
solidação da empresa;

g Sistema e banco de dados de animais: acesso fácil, disponibilidade e
quantidade de registros determinarão a qualidade da base; permitindo,
num segundo momento, as vendas cruzadas de novos produtos;
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g Gerência de relacionamento com o cliente: manter a base de clientes tem
um valor muito importante, sendo estimado que 50% do valor recebido da
assinatura anual de um novo cliente foi utilizado para sua conquista. Em
contrapartida, apenas 10% são necessários para a sua manutenção;

g Meta de identificação de animais: identificar com o sistema My Pet no
mínimo 0,1% dos animais de estimação em todo o país;

g Logística de distribuição: garantir uma entrega eficiente do kit de identifica-
ção para todas as capitais brasileiras e grandes centros urbanos a um baixo
custo e um prazo mínimo aceitável, tem um enorme valor para o negócio.

1.7. Valores da empresa

Cliente satisfeito;

Pessoas realizadas;

Segurança total no ambiente de trabalho;

Qualidade em tudo o que faz;

Segurança e solidez;

Seriedade;

Lucro como medida de desempenho.

1.8. Política da organização

Manter um comportamento ético e responsável nas relações com clientes,
funcionários, fornecedores, concorrentes, órgãos governamentais, comunidade e
meio ambiente.

Preocupação constante da AGR Company em manter um contato de trans-
parência e de respeito por seus acionistas, colaboradores e a comunidade.

Buscar resultados que permitam realizar os investimentos necessários à con-
tinuidade e ao crescimento da empresa e, atender às expectativas dos acionistas.

Para um desenvolvimento durável, visa a melhoria no cotidiano com:

g as boas práticas e os comportamentos de excelência de seu pessoal no
gerenciamento da saúde e segurança;

g a proteção do meio ambiente para preservar a segurança e o bem-estar
da comunidade e dos animais;

g a gestão responsável dos produtos na relação com seus clientes, integran-
do a saúde, a segurança e o meio ambiente em todos os estágios de vida dos
produtos.
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1.9. Descrição do produto

O negócio LostPet distribuirá em sua rede de clínicas veterinárias, pet shops,
prefeituras e canis credenciados :

g o kit de identificação para animais domésticos My Pet.

g o kit identificação com os leitores para os pontos de identificação.

Um serviço exclusivo permite identificar o animal vinte e quatro horas,
sete dias na semana pelo nosso site ou telefone. Com esse serviço, os usuários e
amigos dos animais poderão informar o paradeiro de animais perdidos, acessar
dados sobre eles, como: procedência, pedigree, árvore genealógica, histórico
médico, entre outras informações.

A área de market place do site My Perfect Pet e My Net Pet, permitirá
localizar rapidamente pessoas interessadas em comprar, adotar ou vender animais
e encontrar espécimes para reprodução, baseado em características específicas.

1.10. Análise estratégica (Swot)

Análise do ambiente externo

Ameaças do ambiente externo

gCrescimento da concorrência;

gA queda do rendimento real do consumidor e o desemprego, diminuindo

as vendas;
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g Indisponibilidade de fundos no mercado para financiar operações ou pro-
jetos de expansão do negócio, provocada pela política econômica, mone-
tária, taxas cambiais, inflação, exportação, importação, reserva cambial e,
principalmente, tributação elevada e juros altos;

gProdutos e serviços impactados por regulamentações políticas, governa-
mentais e legais, elevando os custos do negócio;

gBaixa da lucratividade do negócio em função de medidas do governo,
como o aumento do IR, ICMS, IPI, ISS e outras taxações;

gAumento de preço dos produtos fornecidos;

gDificuldade de aquisição de produtos, em função, por exemplo, de regu-
lamentações contra a utilização dos microchips fornecidos, com impacto no
abastecimento ou mesmo inviabilizando o negócio;

gAlterações comportamentais ou culturais dos consumidores;

Oportunidade do ambiente externo

gAumento da lucratividade em função de reduções de IR, ICMS, IPI e ou-
tras taxações;

gExistência de novas matérias-primas que podem melhorar os produtos
comercializados e baixar os custos, aumentando assim a lucratividade;

gNovos processos ou equipamentos (tecnologia), que podem aumentar a
produtividade e baixar os custos e preços de venda;

gBenefícios trazidos por políticas governamentais de incentivo à importação;

gGrande número de fornecedores;

gBenefícios trazidos pelas entidades protetoras dos animais internacionais
e nacionais que apóiam o uso do microchip;

gCriação de legislação específica para identificação dos animais domésticos,
beneficiando o uso da tecnologia do microchip.

Análise do ambiente interno

Pontos fracos do ambiente interno

gRecursos financeiros limitados, não só para alcançar o empreendimento
idealizado, como também para colocar em prática algumas idéias para
atrair novos clientes;

gFalta de experiência administrativa;

gFalta de diferencial competitivo em relação à concorrência;

gCusto elevado devido aos produtos de alto valor agregado.
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Pontos fortes do ambiente interno

gFoco no cliente e em seus aspectos comportamentais para possíveis adap-
tações do negócio;

gPolíticas de relacionamento com o cliente, procurando satisfazer suas
necessidades com planos para o melhor e mais rápido atendimento. A
qualidade dos produtos e os preços das mercadorias são, geralmente, mui-
to parecidos em todos os concorrentes, fazendo valer, então, o relaciona-
mento e idéias para atrair mais clientes;

gMarketing direcionado para captação de clientes;

gUtilização e comercialização de produtos de qualidade, através da homo-
logação de fornecedores;

gSatisfação dos funcionários;

gParceria com prefeituras, centros de controle de zoonose, sociedades
protetoras dos animais e canis;

gProcessos informatizados, proporcionando maior controle do negócio, cus-
tos, gastos, faturamento e estoque;

gAcompanhamento de fontes de informação, como revistas e jornais
especializados;

gUtilização de fornecedores, distribuidores e clientes, também como fon-
tes de informações;

gPlanos de divulgação de produtos e serviços adequados em seminários,
congressos e eventos veterinários.

QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX (QSPM)

Estratégias e ações (“o que será feito”)

Estratégias SO: Utilizar pontos fortes para ter vantagens em opor-
tunidades.

Estratégias WO: Melhoria dos pontos fracos para aproveitar as oportuni-
dades.

Estratégias ST: Utilizar pontos fortes para evitar ou reduzir o impacto de
ameaças.

Estratégias WT: Táticas defensivas para reduzir pontos fracos e evitar
ameaças.
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1.11 Comparação de alternativas

Para o projeto da montagem desse negócio foram consideradas três opções:

A — Adquirir uma empresa com negócio similar;

B — Montar o negócio de identificação de animais de estimação para uma

empresa no ramo de identificação de animais;

C — Comprar uma franquia.

Alguns critérios foram analisados para auxiliar na escolha da alternativa,

como segue:
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Alternativa A: foi descartada por dois motivos: das empresas que fo-
ram consultadas todas tinham um valor de venda superior a R$ 1.000,00, sem
negociação. Porém todas tinham como principal atividade a identificação de
animais de grande porte, onde detinham quase toda a sua carteira de clientes.
Como a identificação de animais de grande porte não é o foco desse projeto e
sim uma parceria, não foi uma opção, decidiu-se desconsiderar a compra de
uma empresa.

Alternativa B: Devido à natureza inovadora do negócio e a ausência de
concorrentes com características semelhantes, decidiu-se por desenvolver o negó-
cio do zero dentro da empresa (novo segmento).

Alternativa C: Franquia parecia ser uma opção promissora, mas o valor do
produto final era voltado a um mercado de primeiro mundo (valor de venda final
entre 60 a 100 dólares) e a franquia tinha pouco a agregar. Em nossa opinião,
tinha um claro desconhecimento do nosso mercado.

1.12. Análise de viabilidade

Financeira

Para este projeto ser viável, deve ficar dentro do custo pretendido de
450 mil reais.

Pelo fluxo de caixa previsto, o payback deste projeto deverá ocorrer em
doze meses.
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Para tal, algumas premissas de negócio devem ser atendidas:

gOs custos não devem ultrapassar 450 mil reais;

gA inflação deve ficar em torno de 12% a.a;

gA população de animais domésticos é de 38 milhões de animais;

gAs comissões pagas não devem ultrapassar 20% do valor bruto de cada
produto vendido;

gO crescimento da população de animais é de 1,1% ao ano;

gA margem de lucro média não deve ser inferior a 24%;

gO valor gasto na aquisição de um novo cliente deve ser em torno de 20%
da receita bruta e para a manutenção em torno de 5%;

gA perda máxima de clientes anual deve ser igual ou menor que 15%
(85% retenção);

gO valor do dólar médio considerado no período: R$ 2,85;

gA reserva gerencial é de 44 mil reais.

O valor presente obtido após o início das operações é de R$ 671.611,73
para uma taxa de atratividade de 17,5% a.a (Selic) num período de cinco anos.

A taxa interna de retorno ficou em torno de 4,17% para o mesmo período.

Técnica

A tecnologia RFID, embora tenha obtido repercussão, é utilizada há mais
de uma década em controle de animais de grande porte. Como as questões téc-
nicas e veterinárias não são novas e a aplicação desta tecnologia é análoga em
animais de menor porte, não existem questões técnicas pendentes de análise.

11 - Lost Pet.Pmd 15/11/2006, 22:31582



583

LostPet

vol. 4 - nº 1 - p. 569-654 - 2006

2. PESQUISA DE MERCADO

2.1 Análise de mercado

Segundo estimativas do Ibope, em cerca de 59% dos domicílios existe algum
animal de estimação, sendo que em 44% deles há pelo menos um cachorro (média
de 1,3 por domicílio) e em 16% pelo menos um gato (média de 1,5 por domicílio).
Dados do IBGE confirmam que 63% da população brasileira das classes A e B têm
um animal de estimação dentro de casa. Esse número aumenta para 64% quando
se fala em classe C. O número de cães e gatos no país cresceu 17,6% nos últimos
quatro anos, chegando a 40 milhões. Hoje, o Brasil é o segundo país do mundo com
a maior população de animais de estimação, com aproximadamente 27 milhões de
cães e 11 milhões de gatos.

O setor movimenta mais de 5 bilhões de reais por ano.

Para tentar beliscar um pedaço desse filão, o número de pet shops explo-
diu. Só na cidade de São Paulo existe, cerca de 4.700, mais do que o número de
farmácias (4.000) e de padarias (3.200) em atividade. O mercado tornou-se tão
atraente que os supermercados passaram a vender acessórios para os animais
domésticos, além dos alimentos, que já podiam ser encontrados.

Com base em dados de empresas fabricantes de rações, existem hoje no
Brasil cerca de dez mil pet shops, dos quais metade estão no Estado de São Paulo.
O faturamento anual do setor é de 15 bilhões de reais. O mercado brasileiro
representa 50% do movimento nos Estados Unidos, cuja população de cães e
gatos é bem maior. São 27 milhões de cães e 11 milhões de gatos brasileiros
contra 80 milhões de cães e 86 milhões de gatos norte-americanos.

Pesquisa realizada pela Store Shopping no Rio Grande do Sul, revelou que
os consumidores utilizam uma parte considerável de sua renda para gastos ge-
rais com seus animais de estimação. Dos 980 entrevistados, 34,58% reservam
de R$ 90,00 a R$ 120,00 mensais; 30,15% reservam de R$ 50,00 a R$ 80,00;
20,23% de R$ 130,00 a R$ 150,00; 12,30% gastam até R$ 50,00 e 2,74%, mais
de R$ 200,00 mensais.
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O estudo aponta ainda os produtos mais comprados pelos consumidores. A

ração é a preferida, com 64,77%, seguida de xampus e perfumes, com 31,75%.

Logo após, vêm os brinquedos (17,76%), as roupas (17,75%), as coleiras (17,63%)

e, por estranho que pareça, as fraldas (2,43%).
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2.2 Segmentação de mercado

O mercado está dividido em duas categorias (usuários): proprietários de
animais domésticos e veterinários.

Tabela: Análise de mercado

2.3 Alvo da estratégia de segmentação de mercado

Os argumentos para a conquista dos proprietários de animais domésticos,
são a segurança e a garantia de que seus animais possam ser identificados e
recuperados em qualquer lugar. Os demais serviços agregados permitem criar um
relacionamento para a retenção do cliente.

Para as clínicas veterinárias, o enfoque é no valor da aplicação (100% do
veterinário) e a comissão de venda. Serviços como histórico médico pela Internet,
com plug-in para integração com sistemas de clínicas veterinárias, são uma forma
de agregar valor e torná-las um ponto de identificação. As que se tornarem pontos
de identificação terão destaque no site e as que encontrarem animais terão um
prêmio baseado em um sistema de pontuação, que poderá ir desde um destaque
em áreas do site e banners a um aumento na comissão. Campanhas de marketing
serão destinadas a captar pedidos dos veterinários diretamente no site.

Há um grupo indiretamente relacionado, que terá uma participação especial
no auxílio para identificar animais perdidos. Este grupo consiste de pessoas que não
são clientes do serviço e podem encontrar um animal e reportar seu paradeiro. Para
estes um sistema de premiação será desenvolvido e os canais para relato serão
facilitados ao máximo.

2.4. Estratégia e implantação

O mercado de produtos e serviços para animais domésticos está crescendo
muito no Brasil, a uma taxa estimada de 4% a 5% ao ano. O mercado movimen-

tou no ano de 2002 aproximadamente 5 bilhões de reais. O Brasil já ocupa a

posição de segundo lugar em população de animais de estimação (aproximada-

mente 38 milhões).

11 - Lost Pet.Pmd 15/11/2006, 22:31585



586

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

A tecnologia de identificação por rádio freqüência vem se popularizando e
deverá ter o seu maior salto nos próximos dois anos, puxado pelo Wall Mart e
pelos fabricantes de etiquetas e equipamento de leitura. O custo da tecnologia
vem diminuindo com a produção em massa, o mercado vislumbra etiquetas a 10
centavos de dólar e leitores a 20 dólares.

Com um grande mercado a ser explorado, a tecnologia atualmente é bara-
ta, sendo provável que em breve, um número maior de concorrentes apareça
neste segmento de mercado. A estratégia adotada é massiva, ou seja, iniciar as
operações cobrindo toda a região sudeste, com marketing agressivo para adquirir
99% da base de cinco anos, de operação em um ano. Essa estratégia colocará a
empresa como líder no segmento, porém atendendo apenas 0,1% da demanda
calculada, o que em tese permitirá nos próximos cinco anos manter a base frente
à concorrência e crescer a uma taxa de 4,4% ano (acompanhando o crescimento
projetado da população de animais domésticos).

A partir das análises mostradas anteriormente, a empresa verifica a neces-
sidade de implantar um projeto para desenvolver o sistema de identificação de
animais domésticos, cujo plano é demonstrado a seguir:

3. ABORDAGEM DOS STAKEHOLDERS

Classificação e descrição dos Stakeholders

Patrocinadores:

g Diretor AGR Company (José Manoel) Patrocinador do projeto na AGR
Company;

g Cliente AGR Company Comitê deliberativo é responsável pelas apro-
vações.

Participantes:

g Anderson Consulting

   Consultoria contratada pela AGR Company.

g Gerente do projeto

   Responsável pelo gerenciamento do projeto.

g Equipe do projeto

   Responsável pela execução das fases do projeto.
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g Fornecedores

Fabricantes dos kits de identificação de animais (chip, coleira, aplicador e
leitor), empresa de call center e empresa de publicidade.

g Terceiros

   Consultoria de desenvolvimento dos sistemas.

g Agências reguladoras

   Ministério da Agricultura.

Externos (Outros):

g Sociedade protetora dos animais

Entidade que se dedica à proteção e à defesa dos animais, oferecendo
serviços gratuitos. Possíveis adeptos, divulgadores e distribuidores do pro-
duto do projeto.

g Veterinários / canis municipais e particulares

g Veterinários: profissionais que se dedicam aos animais de companhia e
de lazer, higiene e sanidade animal, inspeção sanitária, atividade
laboratorial, etc;

g Canil particular: hospedagem, adestramento, preparação e recupera-
ção física, socialização, emagrecimento, natação e exposições;

g Canil municipal: vacinação e recolhimento de animais abandonados;

Possíveis adeptos, divulgadores e distribuidores do produto do projeto.

g Proprietários de Animais

Potenciais adeptos, divulgadores e compradores do produto do projeto.
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Ações de abordagem:

 Stakeholders Ações de Abordagem 
(Mapa de Movimento) 

Custos 
(R$) 

 
A 

Cliente AGR Company - Realizar um Evento de Apresentação do Projeto 
mostrando os benefícios do projeto, procurando 
convencê-lo de que vale a pena e que os resultados 
desejados serão atingidos, cristalizando seu apoio.  
- Aproximar-se e ter bom relacionamento. 

 
 

(1) 
1.000,00 

 
--- 

B Diretor AGR Company 
(José Manoel) 

- Manter apoio e aderência. 
- Ter bom relacionamento.  

 
--- 

C Gerente do Projeto - Não se aplica. É um dos sócios da Anderson Consulting 
e tem como premissa o melhor atendimento das 
necessidades do cliente. 

 
--- 

D Equipe do Projeto - Não se aplica. São sócios da Anderson Consulting e 
têm como premissa o melhor atendimento das 
necessidades do cliente. 

 
--- 

E Fornecedores - Convidar para o Evento de Apresentação do Projeto 
e mostrando os benefícios, a projeção de vendas e que 
os resultados serão atingidos.  
- Aproximar-se e ter bom relacionamento. 

 
(1) 

1.000,00 
--- 

F Terceiros - Convidar para o Evento de Apresentação do 
Projeto, mostrando os benefícios do projeto, a 
perspectiva de crescimento e que os resultados 
desejados serão atingidos. 
 - Aproximar-se e ter bom relacionamento. 

 
 

(1) 
1.000,00 

--- 
G Agências Reguladoras 

(Ministério da Agricultura) 
- Sem ação. O projeto tem como premissa o fato de que 
o licenciamento e homologação do produto junto aos 
órgãos regulamentadores serão efetuados pelo cliente.  

 
--- 

H Sociedade Protetora dos 
Animais 

- Convidar para o Evento de Apresentação do 
Projeto, mostrando os benefícios sociais do projeto, a 
perspectiva de crescimento e que os resultados 
desejados serão atingidos. 
- Realizar Evento de Demonstração do Produto (kit e 
funcionamento do sistema de identificação), 
apresentando os benefícios e deixando claro que não há 
restrição legal quanto à utilização da tecnologia RFID em 
animais. 
- Buscar documento formal e oficial dando parecer 
favorável ao projeto. 

 
 

(1) 
1.000,00 

 
 

(2) 
1.500,00 

 
 

--- 
I Médicos Veterinários / 

Canis Municipais e 
Particulares 

- Realizar Evento de Demonstração do Produto (kit e 
funcionamento do sistema de identificação), 
apresentando os benefícios e deixando claro que não há 
restrição legal quanto à utilização da tecnologia RFID em 
animais. 
- Buscar documento formal e oficial  do Conselho 
Nacional de Medicina Veterinária dando parecer 
favorável ao projeto. 

 
 
 

(2) 
1.500,00 

 
 

--- 
J Proprietários de Animais - Identificado um elevado nível de aceitação com base 

em pesquisa de mercado. 
- Sem ação no momento. Marketing agressivo após a 
implantação. 
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Identificação e eleição dos Stakeholders nos quadrantes:

g Grau de influência x grau de aderência/apoio dos Stakeholders.

4. GERENCIAMENTO DA INTEGRAÇÃO

4.1 Objetivo

O Plano de Gerenciamento da Integração é responsável pelo controle inte-
grado de mudanças, preocupando-se com os fatores que as geram e, em gerenciar
e coordenar sua execução entre as áreas de conhecimento, mantendo a integrida-
de de desempenho do projeto e o baseline revisado e atualizado.

4.2 Glossário do plano

CCB - Change Control Board

CRF – Change Request Form

GP – Gerente de Projeto

4.3 Descrição do plano

Versão  Data Revisada por 
1.0 22/10/2005 Daniel Simões 
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Desenvolvimento do plano do projeto

O GP é responsável pela coordenação e integração do projeto e pelo bom
andamento do empreendimento com o objetivo de:

gCumprir as diretrizes determinadas pela AGR Company;

gCumprir o planejamento estratégico determinado no plano de projeto;

gCumprir as metas e os prazos;

gExecutar o projeto com o menor custo possível e no prazo;

gAtender aos requisitos de qualidade.

Controle integrado de mudanças

A reunião do CCB tem como responsabilidade decidir pela aceitação ou
rejeição de todas as solicitações de mudanças identificadas e reportadas através
do formulário CRF, que venham a ser geradas como previsto nos planos das outras
áreas de conhecimento desse projeto.

As mudanças sugeridas serão analisadas e os seus impactos sobre o projeto
serão avaliados na reunião do CCB conforme descrito na Seção 10.3 sub-item
eventos. Quando essas alterações forem processadas, o baseline no Plano do Pro-
jeto será alterado, pois servirá de base para futuras comparações nas reuniões de
acompanhamento do projeto.

Os processos específicos para Controle de Mudanças estão descritos nas
seguintes Seções:

Seção 5.4 — sub-item Controle de Mudança do Escopo

Seção 6.3 — sub-item Controle de Mudança do Cronograma

Seção 7.3 — sub-item Controle de Mudança de Custos

Seção 8.3 — sub-item Controle de Mudança da Qualidade

Seção 11.3 — sub-item Controle de Mudança de Risco
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CRF – Change Request Form

11 - Lost Pet.Pmd 15/11/2006, 22:31591



592

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

5. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

5.1 Objetivo

O Plano de Gerenciamento do Escopo é responsável por todos os processos
requeridos para assegurar que todo trabalho necessário, seja incluído para alcan-
çar de forma bem sucedida o produto e os objetivos do projeto.

5.2 Glossário do plano

CRF – Change Request Form

GP – Gerente do Projeto

RFID – Radio Frequency Identification

5.3 Project charter
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5.4 Descrição do plano

Plano de gerenciamento do escopo

Declaração do escopo

Introdução

A AGR Company alocará todo o 3º andar da sede em São Paulo, localizada
na Av. Paulista nº 1500, para a Anderson Consulting, conforme layout abaixo, com-
posto pela sala de reunião, pelo escritório para os oitos integrantes da equipe do
projeto e pela recepção, onde uma secretária contratada pela AGR Company estará
alocada em tempo integral para atender exclusivamente a equipe do projeto.

Todo e qualquer trabalho a ser realizado nesse projeto será documentado
na Declaração do Escopo e na WBS. Nenhum trabalho deve ser realizado pela
equipe do projeto que não esteja definido neste baseline. Todas as alterações
sugeridas serão analisadas e classificadas nas Reuniões de Controle de Mudanças,
conforme descrito no item 10.3 Plano de Comunicação.

Justificativa do projeto

A realização deste projeto é justificada pela oportunidade mercadológica
de atuação no ramo de identificação de animais domésticos, conforme descrito no
item 2. Pesquisa de Mercado.

Versão  Data Revisada por 
1.0 22/10/2005 Daniel Simões 
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Objetivos do projeto

O projeto deverá ser concluído em até seis meses, a partir da data oficial do
início. O Termo de Aceitação Final do cliente deverá ser obtido pelo GP em, no
máximo, uma quinzena após a aceitação de todos os procedimentos operacionais.

Ciclo de vida do projeto por fases

Visão geral do projeto

Este Projeto será implan-
tado inicialmente na Região Su-
deste, visando disponibilizar ao
Cliente AGR Company um siste-
ma de identificação de animais
de estimação baseado na
tecnologia RFID. Os sistemas de
TI, o web site, a especificação de
técnicas e procedimentos opera-
cionais necessários ao atendi-
mento e operação do sistema,
bem como a especificação dos
recursos, do pessoal e do treina-
mento a serem contratados para
operar o negócio.
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Ciclo de vida representativo do projeto

Produtos do projeto

Esse projeto deve gerar como produtos finais:

gEspecificação e contratação de terceiro para desenvolvimento dos Siste-
mas de Tecnologia da Informação, conforme descrito no item 12.
Gerenciamento das Aquisições:

h Web Site My Pet;

h My Pet – Sistema de Identificação de Animais, contemplando as infor-
mações do proprietário e histórico veterinário do animal;

h My Perfect Pet – Sistema para compra ou adoção de animais;

h My Net Pet – Sistema de informações de pedigree.

gEspecificação da infra-estrutura de Tecnologia da Informação para a
operacionalização, conforme descrito no item 12. Gerenciamento das Aquisições;
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gO projeto e montagem do protótipo de identificação de animais;

gA especificação de técnicas e procedimentos operacionais para a implan-
tação do negócio;

gCompra dos kit´s de identificação para o lançamento, conforme descrito
no item 12. Gerenciamento das Aquisições;

gA especificação do treinamento para a operacionalização.

Receita de vendas e preços de serviços e produtos

gServiço para localização e acesso aos sistemas

gKits de identificação

Web site
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Lista de Deliverables principais
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WBS DELIVERABLE DESCRIÇÃO 

1 LLOOSSTTPPEETT   
1.1 Gerenciamento do Projeto  

1.1.1 Plano do Projeto 

Documento formal, a ser aprovado pelo cliente, que será usado 
para guiar a execução e o controle do projeto. Contém as saídas 
dos processos de planejamento das demais áreas de 
conhecimento. Todas as atualizações deverão ser enviadas ao 
Cliente. 

1.1.2 Acompanhamento e controle 
Serão enviados relatórios de status do projeto, em período a ser 
definido no Plano de Comunicação e realizadas reuniões periódicas de 
controle. 

1.1.3 Encerramento 
Entrega dos arquivos do Projeto, Lições Aprendidas e encerramento 
formal do projeto. 

1.2 
Desenvolvimento do 
Conceito e Tecnologia 

 

1.2.1 Requisito Funcional / Técnico 
Documento que identifica as necessidades técnicas / funcionais e 
critérios para o desenvolvimento do protótipo e dos procedimentos. 

1.2.2 Descritivo Funcional / Técnico 
Documento descrevendo as premissas, cálculos, soluções técnicas e 
especificações adotadas para o desenvolvimento e funcionamento do 
processo de identificação de animais domésticos. 

1.2.3 Projeto Preliminar 
Projeto básico do sistema de identificação de animais domésticos via 
RFID e seus componentes. 

1.2.4 Análise de Viabilidade Técnica 
Documento onde serão indicadas as justificativas técnicas que 
viabilizam a execução / implantação do sistema RFID.  

1.3 
Desenvolvimento do 
Sistema 

 

1.3.1 
Especificação da Solução do 
Sistema (aplicativos) 

Especificar requisitos dos aplicativos (My Pet /  My Perfect Pet / My Net 
Pet), do Web Site e do banco de dados.  

1.3.2 
Selecionar Fornecedor do 
Sistema 

Analisar propostas de fornecedores e escolher o vencedor. 

1.3.3 Aplicação 
Construção dos sistemas de atendimento e suporte das operações 
internas da AGR Company (FrontOffice & BackOffice) pelo fornecedor e 
testes em conjunto com a equipe do projeto. 

1.3.4 Web Site Construção do sistema Web onde a aplicação será disponibilizada pelo 
fornecedor e testes em conjunto com a equipe do projeto. 

1.4 Protótipo  

1.4.1 Projeto do Protótipo 
Projeto executivo do protótipo do sistema de identificação do animal. 
Deve conter o leitor, chip, aplicador e indicar a integração com o 
sistema. 

1.4.2 Montagem do Protótipo 
Integração do leitor e chip com o sistema e a aplicação do kit em uma 
amostra de 5 animais cobaias. 

1.4.3 Testes 

- Teste do sistema de leitura de RFID nos animais, variando distância e 
ângulo. 
- Teste da integração do leitor com a aplicação. 
- Execução de relatório de teste e apresentação ao cliente. 

1.5 
Desenvolvimento dos 
Procedimentos Operacionais  

1.5.1 Logística 
Desenho dos processos e definição dos recursos necessários à 
operacionalização do sistema  logístico da empresa. 

1.5.2 Produção dos Kits 
Desenho dos processos e definição dos recursos necessários a 
operacionalização do sistema de produção dos kits de identificação. 

1.5.3 Aplicação do Produto 
Desenho dos processos e definição dos recursos necessários a 
operacionalização do sistema de aplicação dos kits nos animais. 

1.5.4 Marketing e Vendas 
Desenho dos processos e definição dos recursos necessários a 
operacionalização do sistema de marketing e vendas da empresa. 

1.5.5 Serviços ao Consumidor 
Desenho dos processos e definição dos recursos necessários a 
operacionalização do sistema de atendimento ao consumidor. 

1.6 Operacionalização  
1.6.1 Compras Seleção e homologação de fornecedores. Aquisição dos lotes iniciais. 
1.6.2 Treinamentos Especificar treinamento aos recursos humanos. 
1.7 Aceitação  

1.7.1 Aceitação do Sistema 
Auditoria e teste integrado realizado pelo cliente. Emissão do Termo de 
Aceitação Formal do Sistema. 

1.7.2 Aceitação do Protótipo 
Auditoria e teste integrado realizado pelo cliente. Emissão do Termo de 
Aceitação Formal do Protótipo. 

1.7.3 Aceitação dos Procedimentos 
Auditoria teste integrado realizado pelo cliente. Emissão do Termo de 
Aceitação Formal dos Procedimentos. 

1.7.4 Aceitação da Implantação 
Auditoria e teste integrado realizado pelo cliente. Emissão do Termo de 
Aceitação Formal da Implantação. 
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Dicionário da WBS

Controle de mudança de escopo

Caso ocorra alguma necessidade de alteração no escopo do projeto deve
ser seguido o seguinte procedimento:

1) Preencher o formulário CRF e submetê-lo, junto com a documentação de
suporte necessária ao GP;

2) O GP revisará o CRF e poderá, possivelmente, solicitar alguma documen-
tação adicional antes de submeter a mudança na reunião do CCB;

3) O GP e os participantes da reunião do CCB irão avaliar conjuntamente a
solicitação de mudança e decidirão as ações a tomar. Ao término da análise, a
solicitação deverá ser identificada com uma das seguintes opções.

a. Aprovada: O GP deve assinar o CRF. Incorporando a alteração e alteran-
do outros fatores de planejamento do projeto que sejam necessários.

b. Reprovada: O GP deve assinar o CRF. Informando ao solicitante o status
da decisão e suas razões.

4) Todo o CRF emitido, aprovado ou não, será arquivado com a documen-
tação do projeto. Esse arquivo servirá como informação histórica para outros pro-
jetos e possibilitará a análise da estabilidade do escopo previsto inicialmente (nú-
mero de solicitações emitidas, aprovadas e reprovadas).

5) Todas as CRF’s aprovadas deverão ser refletidas na declaração do Escopo
e na WBS.

Classificação das mudanças de escopo

Prioridade ALTA: Destina-se a mudanças significativas com alto impacto no
projeto e requer um plano de ação imediato.

 Prioridade MÉDIA: Destina-se a mudanças que não apresentam impacto
significativo nos custos e/ou prazos do projeto e requer um plano de ação.

Prioridade BAIXA: Destina-se a mudanças sem impacto e não urgentes,
podendo ser implementadas sem a necessidade de um plano de ação.

Alocação financeira das mudanças de escopo

As mudanças de escopo de média e baixa prioridade podem ser alocadas
dentro das reservas gerenciais do projeto, na categoria Outras Reservas, desde
que dentro da alçada do GP.

As mudanças de escopo de Alta prioridade que estejam fora da alçada do
GP, ou quando não existir mais reserva disponível, deverão ser dirigidas ao patro-
cinador, com solicitação de aumento das reservas gerenciais.

11 - Lost Pet.Pmd 15/11/2006, 22:31600



601

LostPet

vol. 4 - nº 1 - p. 569-654 - 2006

6. GERENCIAMENTO DO PRAZO

6.1 Objetivo

O objetivo do plano de gerenciamento do prazo é incluir os processos ne-
cessários para assegurar que o projeto seja implantado no prazo previsto.

6.2 Glossário do plano

CCB - Change Control Board

CRF – Change Request Form

GP – Gerente do Projeto

6.3 Descrição do plano

Estabilidade esperada do cronograma

A equipe de projeto e o cliente demonstram consciência de possíveis atra-
sos no cronograma relacionados à requisição, apropriação e alocação de fundos e
recursos ao projeto e ambos reconhecem que estes fatores podem causar impacto
na estabilidade do cronograma.

Cronograma

Estimativa da duração das atividades

A estimativa de duração das atividades foi elaborada a partir de dados
históricos de outros projetos e da experiência dos especialistas envolvidos. Nenhu-
ma atividade listada possui duração menor do que cinco dias.

Para a determinação da duração total do projeto foi aplicado um trata-
mento probabilístico através da realização de uma simulação de Monte Carlo.
Seguem abaixo as premissas adotadas na simulação:

gNúmero de interações: 2500;

gAs durações das atividades são estatisticamente independentes;

gOs diferentes caminhos do diagrama de rede são independentes;

gPara uma mesma atividade, a faixa de variação de sua duração cobre
99,99% dos casos.

Versão Data Revisada por 
1.0 22/10/2005 Victor 
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Resultados da simulação:

Processo de resposta à variação do cronograma

Como existe uma baseline de tempo para o projeto, o GP fica responsável
por assegurar a entrada das datas reais de início e término de todas as atividades.
Estes dados são essenciais para verificar a existência de variações no cronograma
e a tomada de ações preventivas e/ou corretivas.

Periodicamente, mas não menos de uma vez por mês, o GP emitirá o Relató-
rio de Análise de Valor Agregado, identificando e isolando todas as atividades com
variação de programação, tanto positivas quanto negativas.

Para atividades do caminho crítico, toda variação da programação maior
do que 5% em relação às datas da baseline requererá a emissão do Relatório de
Análise de Variação de Cronograma, a fim de determinar a causa raiz. Para as
demais atividades, deverá ser gerado relatório de análise para atividades com
variação igual ou maior a 20%.

Quando a variação atinge ou supera os valores estabelecidos, o GP deve
decidir se a variação necessita de ações corretivas. Se a ação corretiva adotada for
simples, ela deve ser documentada no Relatório de Análise de Variação. Entretan-
to, se a ação corretiva for mais detalhada, deverá ser gerado um Relatório de
Ação Corretiva e ser estabelecido um controle de datas para esta ação.

Basic Statistics Forecast Unit 
Mean Std. Dev. Min. Max. 

Duração dias 126.01 129.46 135.68 142.39 

Percentiles Forecast Unit 
2,5% 10% 50% 90% 97,5% 

Duração dias 126.01 129.46 135.68 142.39 145.97 
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Variações de programação menores do que os limites estabelecidos acima
serão absorvidas pelo projeto através de alterações no cronograma ou desloca-
mento/re-alocação de recursos.

Controle de mudança do cronograma

Todas as alterações do cronograma devem seguir o seguinte processo de
controle de mudanças:

1. Identificar e avaliar a alteração. Estes dados seriam gerados tipicamente
de uma análise de variação da programação ou de um relatório da ação corretiva,
mas não necessariamente;

2. Preencher um CRF e submetê-lo ao CCB, junto com a documentação de
suporte necessária ao GP;

3. O GP revisará o CRF e pode, possivelmente, solicitar alguma documenta-
ção adicional antes da revisão com o representante do cliente;

4. O GP e o representante do cliente irão avaliar conjuntamente a solicita-
ção de mudança e decidir as ações a tomar. Ao término da análise, a solicitação
deverá ser identificada com uma das seguintes opções;

a. APROVADA: O GP e o representante do cliente devem assinar o CRF.
Incorporando a alteração e alterando outros fatores de planejamento do
projeto que sejam necessários.

b. REPROVADA: O GP e o representante do cliente devem assinar o CRF.
Informando ao solicitante o status da decisão e suas razões;

5. O GP documentará o resultado da solicitação de alteração da maneira
necessária (atualização de outros planejamentos, caso aplicável).
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7. GERENCIAMENTO DO CUSTO

7.1 Objetivo

O objetivo do plano do gerenciamento do prazo é incluir os processos neces-
sários para assegurar que o projeto será implantado dentro do orçamento aprovado.

7.2 Glossário do plano

CCB - Change Control Board

GP – Gerente de Projeto

7.3 Descrição do plano

Plano de gerenciamento de custos

Descrição dos processos de gerenciamento de custos

gA atualização do orçamento do projeto será realizada no Microsoft Project
através da publicação do projeto do relatório de acompanhamento do orça-
mento;

gA avaliação de desempenho do projeto será realizada através da Análise
de Valor Agregado (Earned Value), onde o custo e o prazo do projeto são
acompanhados em um único processo de controle (relatório Análise de
Valor Agregado);

Versão  Data Revisada por 
1.0 22/10/2005 Anderson 
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gO gerenciamento de custos do projeto, será realizado com base no orça-
mento previsto (subdividido por tarefas e por recursos), bem como através
do fluxo de caixa. Os custos relativos ao pessoal e aos recursos internos não
serão contabilizados;

gTodas as mudanças no orçamento, inicialmente previstas, devem ser ava-
liadas e classificadas dentro do Sistema de Controle de Mudanças de Orça-
mento (Cost Change Control System);

gSerão consideradas mudanças orçamentárias apenas as medidas correti-
vas (produto e projeto). Inovações e novas características do produto/proje-
to não serão abordadas pelo gerenciamento de custos e deverão ser trata-
das na gerência de mudança do escopo. Mudanças de escopo poderão
estar ou não associadas às mudanças no orçamento e deverão ser incorpo-
radas no baseline dos custos;

gTodas as solicitações de verbas devem ser feitas por escrito ou através de
e-mail, conforme descrito no plano de comunicações do projeto.

Sistema de controle de mudanças de orçamento

O sistema de controle de mudanças de orçamento é parte integrante do
sistema integrado de mudanças.

Freqüência de avaliação do orçamento do projeto e das reservas gerenciais

O orçamento do projeto deve ser atualizado e avaliado diariamente, sendo

os resultados publicados no diretório do projeto e apresentados na reunião sema-

nal de CCB, prevista no plano de gerenciamento das comunicações.
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As reservas devem ser avaliadas semanalmente, e os resultados apresen-
tados na reunião semanal de CCB, prevista no plano de gerenciamento das
comunicações.

Análise das reservas - Reservas gerenciais

Foi aprovada pelo patrocinador uma reserva gerencial total de R$ 94.256,73.
As reservas gerenciais se subdividem em Reservas de Contingência no valor de
R$ 34.000,00 e outras reservas no valor de R$ 60.256,73, que, juntamente com
o orçamento do projeto, compõem o custo final do empreendimento.

Reservas de contingência

São reservas destinadas exclusivamente ao processo de gerenciamento de
riscos, conforme descrito no plano de gerenciamento de riscos.

11 - Lost Pet.Pmd 15/11/2006, 22:31606



607

LostPet

vol. 4 - nº 1 - p. 569-654 - 2006

Outras reservas

São todas as reservas destinadas a outros eventos que não são contempla-
dos como riscos do projeto. As reservas serão consumidas com base nas solicita-
ções de mudanças provenientes dos outros planos e dentro da autonomia do ge-
rente do projeto e do patrocinador.

Alçadas

O gerente de projeto tem as seguintes autonomias quanto à utilização
das reservas:

Essa autonomia é devida à solicitação de mudanças provenientes dos
outros planos, podendo o gerente de projeto consumir a reserva, desde que em
diferentes solicitações. Com o fim das reservas, somente o patrocinador poderá
solicitar e decidir sobre a criação de novas reservas, conforme será apresentado
a seguir neste plano.

Como descrito no plano de gerenciamento de recursos humanos, serão
destinados, no final do projeto, 20% do saldo contido na reserva gerencial, para
serem distribuídos para todos os integrantes do grupo, incluindo o gerente de
projeto, em parcelas de mesmo valor, independente do cargo.

Alocação financeira das mudanças no orçamento

As mudanças de caráter corretivo podem ser alocadas dentro das reservas
gerenciais do projeto, na categoria Outras Reservas, desde que dentro da alçada
do gerente de projeto. Para mudanças corretivas prioritárias que estejam fora da
alçada do gerente de projeto, ou quando não houver mais reserva gerencial dispo-
nível, deverá ser acionado o patrocinador, uma vez que o gerente de projeto não
tem autonomia necessária para solicitar à diretoria da empresa um aumento nas
reservas gerenciais.

Administração do plano de gerenciamento de custos

Responsável pelo plano

gAnderson dos Santos, membro do time do projeto, será o responsável
direto pelo Plano de Gerenciamento de Custos;.

 Reservas de Contingência Outras Reservas 
Gerente de Projetos Isoladamente Até 5.000,00 Até 10.000,00 
Gerente de Projetos com aval do 
Patrocinador Até 10.000,00 Até 20.000,00 

Somente o Patrocinador 
Acima de 10.000,00 até o 

limite das reservas 
Acima de 20.000,00 até o limite 

das reservas 
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gDenise Passarello, membro do time do projeto, será suplente do respon-
sável direto pelo Plano de gerenciamento de custos;

Freqüência de atualização do plano de gerenciamento de custos

O Plano de Gerenciamento de Custos será reavaliado mensalmente na
primeira reunião mensal do CCB, juntamente com os outros planos de
gerenciamento do projeto.

As necessidades de atualização do plano, antes da primeira reunião de
CCB do projeto, deverão ser tratadas através dos procedimentos descritos no item
Outros Assuntos não Previstos neste Plano.

Estimativa dos custos

Para melhor compreensão o orçamento foi elaborado em duas categorias:

1. Valores variávies – Estimativa de custo das atividades. Contratados (ver
Gerenciamento de Aquisições) na modalidade T&M com os seguintes valores:

gGerente de Projetos: R$ 60,00 / hora;

gDemais integrantes da equipe: R$ 40,00 / hora;

A estimativa foi obtida avaliando o tempo necessário para todas as ativida-
des (buttom-up) e tem precisão de - 10% a + 25%. O valor total estimado
é de R$ 241.026,93 podendo chegar a R$ 301.283,66 previsto na verba
gerencial como “Outros”.

2. Valores fixos – Contratados na modalidade “Preço Fixo” compreen-
dem os seguintes itens:

gEstoque Inicial: 440 kits veterinários x R$ 258,56 = R$ 113.776,40
660 kits para animais x R$ 23,50 = R$ 15.510,00
Total: R$129.286,40

gDesenvolvimento do sistema LostPet: R$ 45.600,00

Outros assuntos relacionados ao Gerenciamento de Custos do Proje-
to não previstos neste plano

Todas as solicitações não previstas neste plano deverão ser submetidas à
reunião do CCB para aprovação. Imediatamente após sua aprovação, deverá ser
atualizado o plano de gerenciamento de custos com o devido registro das altera-
ções efetivadas.
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Não fazem parte do orçamento

Somente fazem parte do orçamento e serão controlados os itens listados na

tabela Estimativas de Custos. Para melhor compreensão, os itens abaixo não es-

tão contemplados no orçamento do projeto.

gAquisição de hardware;

gAquisição de licenças de software;

gPagamentos de direitos autorais;

gPagamentos de taxas e impostos.

Material de suporte

Estimativa dos custos fixos

Kits

Kit para Animais   
Qde Descrição Unitário Sub-Total 

1 RFID Tag 18,00 18,00 
1 Tag 5,00 5,00 

1 
Manual / 
Embalagem 0,50 0,50 

   23,50 
    
Kit Veterinário   
Qde Descrição Unitário Sub-Total 

0 RFID Tag 0,35 - 
0 Tag 5,00 - 
0 Manual 0,10 - 
1 Reader 225,06 225,06 
1 Injetor 28,50 28,50 
1 Manual 5,00 5,00 

   258,56 
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Estimativa dos custos variáveis

WBS Atividade Custo 
1.1.1.1 Elaborar Plano do Projeto R$ 6.720,00 

1.1.1.2 Revisar Plano com a Equipe R$ 2.880,00 

1.1.1.3 Apresentar Plano para Cliente R$    533,33 

1.1.1.4 Publicar Plano do Projeto R$    640,00 

1.1.2.1 Implantar Controle Integrado de Mudanças R$ 8.000,00 

1.1.2.2.1 Executar Reuniões de Acompanhamento 1 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.10 Executar Reuniões de Acompanhamento 10 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.11 Executar Reuniões de Acompanhamento 11 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.12 Executar Reuniões de Acompanhamento 12 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.13 Executar Reuniões de Acompanhamento 13 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.14 Executar Reuniões de Acompanhamento 14 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.15 Executar Reuniões de Acompanhamento 15 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.16 Executar Reuniões de Acompanhamento 16 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.17 Executar Reuniões de Acompanhamento 17 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.18 Executar Reuniões de Acompanhamento 18 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.19 Executar Reuniões de Acompanhamento 19 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.2 Executar Reuniões de Acompanhamento 2 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.20 Executar Reuniões de Acompanhamento 20 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.21 Executar Reuniões de Acompanhamento 21 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.22 Executar Reuniões de Acompanhamento 22 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.23 Executar Reuniões de Acompanhamento 23 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.24 Executar Reuniões de Acompanhamento 24 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.25 Executar Reuniões de Acompanhamento 25 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.26 Executar Reuniões de Acompanhamento 26 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.27 Executar Reuniões de Acompanhamento 27 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.3 Executar Reuniões de Acompanhamento 3 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.4 Executar Reuniões de Acompanhamento 4 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.5 Executar Reuniões de Acompanhamento 5 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.6 Executar Reuniões de Acompanhamento 6 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.7 Executar Reuniões de Acompanhamento 7 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.8 Executar Reuniões de Acompanhamento 8 R$ 2.720,00 

1.1.2.2.9 Executar Reuniões de Acompanhamento 9 R$ 2.720,00 

1.1.2.3.1 Emitir Relatório de Status 1 R$    800,00 

1.1.2.3.10 Emitir Relatório de Status 10 R$    800,00 

1.1.2.3.11 Emitir Relatório de Status 11 R$    800,00 

1.1.2.3.12 Emitir Relatório de Status 12 R$    800,00 

1.1.2.3.13 Emitir Relatório de Status 13 R$    800,00 

1.1.2.3.14 Emitir Relatório de Status 14 R$    800,00 
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1.1.2.3.15 Emitir Relatório de Status 15 R$    800,00 

1.1.2.3.16 Emitir Relatório de Status 16 R$    800,00 

1.1.2.3.17 Emitir Relatório de Status 17 R$    800,00 

1.1.2.3.18 Emitir Relatório de Status 18 R$    800,00 

1.1.2.3.19 Emitir Relatório de Status 19 R$    800,00 

1.1.2.3.2 Emitir Relatório de Status 2 R$    800,00 

1.1.2.3.20 Emitir Relatório de Status 20 R$    800,00 

1.1.2.3.21 Emitir Relatório de Status 21 R$    800,00 

1.1.2.3.22 Emitir Relatório de Status 22 R$    800,00 

1.1.2.3.23 Emitir Relatório de Status 23 R$   800,00 

1.1.2.3.24 Emitir Relatório de Status 24 R$    800,00 

1.1.2.3.25 Emitir Relatório de Status 25 R$    800,00 

1.1.2.3.26 Emitir Relatório de Status 26 R$    800,00 

1.1.2.3.27 Emitir Relatório de Status 27 R$    800,00 

1.1.2.3.3 Emitir Relatório de Status 3 R$    800,00 

1.1.2.3.4 Emitir Relatório de Status 4 R$        800,00 
1.1.2.3.5 Emitir Relatório de Status 5 R$        800,00 

1.1.2.3.6 Emitir Relatório de Status 6 R$        800,00 

1.1.2.3.7 Emitir Relatório de Status 7 R$        800,00 

1.1.2.3.8 Emitir Relatório de Status 8 R$        800,00 

1.1.2.3.9 Emitir Relatório de Status 9 R$        800,00 

1.1.3.1 Elaborar Project Book R$     1.600,00 

1.1.3.2 Elaborar Lessons Learned R$     1.920,00 

1.1.3.3 Notificação de Encerramento a Fornecedores R$        320,00 

1.1.3.4 Pagamentos Finais R$     5.600,00 

1.1.3.5 Executar Reunião de Encerramento R$        800,00 

1.2.1.1 Identificar Necessidades Funcionais R$        960,00 

1.2.1.2 Identificar Necessidades Técnicas R$        640,00 

1.2.1.3 Identificar Critérios para Desenvolvimento do Protótipo R$     1.280,00 

1.2.2.1 Desenhar Fluxo Básico R$     3.360,00 

1.2.2.2 Desenhar Fluxo Alternativo R$     3.360,00 

1.2.2.3 Desenhar Fluxo de Exceção R$     2.240,00 

1.2.2.4 Especificar Componentes R$     1.280,00 

1.2.3.1 Elaborar Projeto Preliminar R$     1.920,00 

1.2.3.2 Revisar Projeto Preliminar R$        640,00 

1.2.3.3 Publicar Projeto Preliminar R$        640,00 

1.2.4.1 Elaborar AVT R$     3.200,00 

1.2.4.2 Apresentar AVT R$        640,00 

1.3 Desenvolvimento do Sistema (Custo Fornecedor) R$   45.000,00 

1.3.1.1 Especificar Requistos da Aplicação R$     2.880,00 

1.3.1.2 Especificar Requisitos do Web Site R$    1.920,00 

11 - Lost Pet.Pmd 15/11/2006, 22:31611



612

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

1.3.2 Selecionar Fornecedor do Sistema R$    4.480,00 

1.3.3.1 Desenvolver Aplicação R$    8.000,00 

1.3.3.2 Homologacao Aplicacão R$    1.600,00 

1.3.3.3 Implantar Aplicação R$    1.600,00 

1.3.4.1 Desenvolver Web Site R$    3.200,00 

1.3.4.2 Testar Aplicação Web R$    1.600,00 

1.3.4.3 Implantar Web Site R$    1.600,00 

1.4.1.1 Elaborar Projeto do Protótipo R$    1.920,00 

1.4.1.2 Revisar Projeto do Protótipo R$       640,00 

1.4.1.3 Publicar Projeto do Protótipo R$       640,00 

1.4.2.1 Integrar Leitor e Aplicação R$       640,00 

1.4.2.2 Aplicar Chip em 05 Cobaias R$       690,00 

1.4.3.1 Elaborar Plano de Testes R$    1.920,00 

1.4.3.2 Executar Testes R$    1.970,00 

1.4.3.3 Preencher Relatório de Teste R$    1.280,00 

1.5.1.1 Desenhar Processos R$     4.480,00 

1.5.1.2 Definir Recursos Necessários R$        640,00 

1.5.2.1 Desenhar Processos R$     3.200,00 

1.5.2.2 Definir Recursos Necessários R$        640,00 

1.5.3.1 Desenhar Processos R$     1.920,00 

1.5.3.2 Definir Recursos Necessários R$        320,00 

1.5.4.1 Desenhar Processos R$     4.480,00 

1.5.4.2 Definir Recursos Necessários R$        640,00 

1.5.5.1 Desenhar Processos R$     4.480,00 

1.5.5.2 Definir Recursos Necessários R$        640,00 

1.6.1.1 Preparar Documentação de Compras R$     4.800,00 

1.6.1.2 Solicitar Propostas R$        640,00 

1.6.1.3 Selecionar Fornecedores R$     6.400,00 

1.6.1.4 Efetuar Compra dos Kits – Lote Inicial R$ 134.406,40 

1.6.2.1 Elaborar Treinamento R$        960,00 

1.6.2.2 Definir Recursos Necessários R$     1.600,00 

1.7.1.1 Executar Auditoria R$      320,00 

1.7.1.2 Executar Testes R$   1.280,00 

1.7.1.3 Emitir Termo de Aceitação R$      480,00 

1.7.2.1 Executar Auditoria R$      320,00 

1.7.2.2 Executar Testes R$      960,00 

1.7.2.3 Emitir Termo de Aceitação R$      480,00 

1.7.3.1 Executar Auditoria R$   1.120,00 

1.7.3.2 Executar Testes R$ 10.240,00 

1.7.3.3 Emitir Termo de Aceitação R$      480,00 

1.7.4.2 Executar Testes R$   3.200,00 

1.7.4.3 Emitir Termo de Aceitação R$      480,00 
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Fluxo de caixa

WBS Atividade Custo Início Fim SubTotal/Mês 

1.1.2.2.1 Executar Reuniões de Acompanhamento 1 R$   2.720,00  13/12/2004 13/12/2004  

1.1.2.3.1 Emitir Relatório de Status 1 R$      800,00  14/12/2004 14/12/2004  

1.2.1.1 Identificar Necessidades Funcionais R$      960,00  13/12/2004 15/12/2004  

1.2.1.2 Identificar Necessidades Técnicas R$      640,00  16/12/2004 16/12/2004  

1.2.1.3 
Identificar Critérios para Desenvolvimento 
do Protótipo R$   1.280,00  17/12/2004 20/12/2004  

1.1.2.2.2 Executar Reuniões de Acompanhamento 2 R$   2.720,00  20/12/2004 20/12/2004  

1.1.2.3.2 Emitir Relatório de Status 2 R$      800,00  21/12/2004 21/12/2004  

1.1.2.2.3 Executar Reuniões de Acompanhamento 3 R$   2.720,00  27/12/2004 27/12/2004  

1.1.2.3.3 Emitir Relatório de Status 3 R$      800,00  28/12/2004 28/12/2004  

1.1.1.1 Elaborar Plano do Projeto R$    6.720,00  13/12/2004 30/12/2004 R$ 20.160,00  

1.1.2.2.4 Executar Reuniões de Acompanhamento 4 R$    2.720,00  3/1/2005 3/1/2005  

1.1.2.3.4 Emitir Relatório de Status 4 R$       800,00  4/1/2005 4/1/2005  

1.1.1.2 Revisar Plano com a Equipe R$    2.880,00  29/12/2004 5/1/2005  

1.1.1.3 Apresentar Plano para Cliente R$       533,33  6/1/2005 6/1/2005  

1.1.1.4 Publicar Plano do Projeto R$       640,00  6/1/2005 10/1/2005  

1.1.2.2.5 Executar Reuniões de Acompanhamento 5 R$    2.720,00  10/1/2005 10/1/2005  

1.1.2.3.5 Emitir Relatório de Status 5 R$       800,00  11/1/2005 11/1/2005  

1.2.2.1 Desenhar Fluxo Básico R$    3.360,00  10/1/2005 13/1/2005  

1.2.2.3 Desenhar Fluxo de Exceção R$    1.240,00  13/1/2005 17/1/2005  

1.2.2.4 Especificar Componentes R$    1.280,00  13/1/2005 17/1/2005  

1.1.2.2.6 Executar Reuniões de Acompanhamento 6 R$    2.720,00  17/1/2005 17/1/2005  

1.2.2.2 Desenhar Fluxo Alternativo R$    3.360,00  13/1/2005 18/1/2005  

1.1.2.3.6 Emitir Relatório de Status 6 R$       800,00  18/1/2005 18/1/2005  

1.2.3.1 Elaborar Projeto Preliminar R$    1.920,00  17/1/2005 20/1/2005  

1.3.1.1 Especificar Requisitos da Aplicação R$    2.880,00  18/1/2005 21/1/2005  

1.2.3.2 Revisar Projeto Preliminar R$       640,00  20/1/2005 21/1/2005  

1.1.2.1 Implantar Controle Integrado de Mudanças R$     8.000,00  10/1/2005 24/1/2005  

1.2.3.3 Publicar Projeto Preliminar R$        640,00  21/1/2005 24/1/2005  

1.1.2.2.7 Executar Reuniões de Acompanhamento 7 R$     2.720,00  24/1/2005 24/1/2005  

1.3.1.2 Especificar Requisitos do Web Site R$     1.920,00  21/1/2005 25/1/2005  

1.1.2.3.7 Emitir Relatório de Status 7 R$        800,00  25/1/2005 25/1/2005  

1.1.2.2.8 Executar Reuniões de Acompanhamento 8 R$     2.720,00  31/1/2005 31/1/2005 R$ 47.093,33  

1.2.4.1 Elaborar AVT R$     3.200,00  25/1/2005 1/2/2005  

1.1.2.3.8 Emitir Relatório de Status 8 R$        800,00  1/2/2005 1/2/2005  

1.2.4.2 Apresentar AVT R$        640,00  1/2/2005 2/2/2005  

1.4.1.1 Elaborar Projeto do Protótipo R$     1.920,00  2/2/2005 7/2/2005  

1.1.2.2.9 Executar Reuniões de Acompanhamento 9 R$     2.720,00  7/2/2005 7/2/2005  

1.4.1.2 Revisar Projeto do Protótipo R$        640,00  7/2/2005 8/2/2005  

1.1.2.3.9 Emitir Relatório de Status 9 R$        800,00  8/2/2005 8/2/2005  

1.6.1.1 Preparar Documentação de Compras R$     4.800,00  2/2/2005 9/2/2005  

1.4.1.3 Publicar Projeto do Protótipo R$        640,00  8/2/2005 9/2/2005  

1.6.1.2 Solicitar Propostas R$        640,00  9/2/2005 11/2/2005  

1.1.2.2.10 Executar Reuniões de Acompanhamento 10 R$     2.720,00  14/2/2005 14/2/2005  

1.1.2.3.10 Emitir Relatório de Status 10 R$        800,00  15/2/2005 15/2/2005  

1.1.2.2.11 Executar Reuniões de Acompanhamento 11 R$     2.720,00  21/2/2005 21/2/2005  

1.3.2 Selecionar Fornecedor do Sistema R$     4.480,00  11/2/2005 22/2/2005  

1.1.2.3.11 Emitir Relatório de Status 11 R$        800,00  22/2/2005 22/2/2005  

1.6.1.3 Selecionar Fornecedores R$     6.400,00  11/2/2005 25/2/2005  

1.1.2.2.12 Executar Reuniões de Acompanhamento 12 R$     2.720,00  28/2/2005 28/2/2005 R$ 37.440,00  

1.1.2.3.12 Emitir Relatório de Status 12 R$        800,00  1/3/2005 1/3/2005  

1.1.2.2.13 Executar Reuniões de Acompanhamento 13 R$     2.720,00 7/3/2005 7/3/2005  

1.3.4.1 Desenvolver Web Site R$     3.200,00 22/2/2005 8/3/2005  

1.1.2.3.13 Emitir Relatório de Status 13 R$        800,00 8/3/2005 8/3/2005  
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1.6.1.4 Efetuar compra dos Kits – Lote inicial R$ 134.406,40  25/2/2005 9/3/2005  

1.6.2.1 Elaborar Treinamento R$      960,00  9/3/2005 14/3/2005  

1.1.2.2.14 Executar Reuniões de Acompanhamento 14 R$   2.720,00  14/3/2005 14/3/2005  

1.3.4.2 Testar Aplicação Web R$   1.600,00  8/3/2005 15/3/2005  

1.1.2.3.14 Emitir Relatório de Status 14 R$      800,00  15/3/2005 15/3/2005  

1.1.2.2.15 Executar Reuniões de Acompanhamento 15 R$   2.720,00  21/3/2005 21/3/2005  

1.3.4.3 Implantar Web Site R$   1.600,00  15/3/2005 22/3/2005  

1.1.2.3.15 Emitir Relatório de Status 15 R$      800,00  22/3/2005 22/3/2005  

1.1.2.2.16 Executar Reuniões de Acompanhamento 16 R$   2.720,00  28/3/2005 28/3/2005  

1.3.3.1 Desenvolver Aplicação R$   8.000,00  22/2/2005 29/3/2005  

1.1.2.3.16 Emitir Relatório de Status 16 R$      800,00  29/3/2005 29/3/2005  

1.4.2.1 Integrar Leitor e Aplicação R$      640,00  29/3/2005 31/3/2005 R$ 165.286,40  

1.4.2.2 Aplicar Chip em 05 Cobaias R$      690,00  31/3/2005 4/4/2005  

1.1.2.2.17 Executar Reuniões de Acompanhamento 17 R$   2.720,00  4/4/2005 4/4/2005  

1.1.2.3.17 Emitir Relatório de Status 17 R$      800,00  5/4/2005 5/4/2005  

1.3 
Desenvolvimento do Sistema (Custo 
Fornecedor) R$ 45.000,00  18/1/2005 7/4/2005  

1.3.3.2 Homologacâo Aplicacão R$   1.600,00  31/3/2005 7/4/2005  

1.3.3.3 Implantar Aplicação R$   1.600,00  31/3/2005 7/4/2005  

1.4.3.1 Elaborar Plano de Testes R$   1.920,00  4/4/2005 7/4/2005  

1.7.1.1 Executar Auditoria R$      320,00  7/4/2005 8/4/2005  

1.1.2.2.18 Executar Reuniões de Acompanhamento 18 R$   2.720,00  11/4/2005 11/4/2005  

1.4.3.2 Executar Testes R$   1.970,00  7/4/2005 12/4/2005  

1.7.1.2 Executar Testes R$   1.280,00  8/4/2005 12/4/2005  

1.1.2.3.18 Emitir Relatório de Status 18 R$      800,00  12/4/2005 12/4/2005  

1.7.1.3 Emitir Termo de Aceitação R$      480,00  12/4/2005 13/4/2005  

1.6.2.2 Definir Recursos Necessários R$   1.600,00  7/4/2005 14/4/2005  

1.4.3.3 Preencher Relatório de Teste R$   1.280,00  12/4/2005 14/4/2005  

1.7.2.1 Executar Auditoria R$      320,00  14/4/2005 15/4/2005  

1.1.2.2.19 Executar Reuniões de Acompanhamento 19 R$   2.720,00  18/4/2005 18/4/2005  

1.7.4.1 Executar Auditoria R$      800,00  14/4/2005 19/4/2005  

1.5.3.1 Desenhar Processos R$   1.920,00  14/4/2005 19/4/2005  

1.1.2.3.19 Emitir Relatório de Status 19 R$      800,00  19/4/2005 19/4/2005  

1.7.2.2 Executar Testes R$      960,00  15/4/2005 20/4/2005  

1.5.3.2 Definir Recursos Necessários R$      320,00  19/4/2005 20/4/2005  

1.5.2.1 Desenhar Processos R$   3.200,00  14/4/2005 21/4/2005  

1.7.2.3 Emitir Termo de Aceitação R$      480,00  20/4/2005 21/4/2005  

1.5.2.2 Definir Recursos Necessários R$      640,00  21/4/2005 22/4/2005  

1.1.2.2.20 Executar Reuniões de Acompanhamento 20 R$   2.720,00  25/4/2005 25/4/2005  

1.1.2.3.20 Emitir Relatório de Status 20 R$      800,00  26/4/2005 26/4/2005 R$ 80.460,00  

1.1.2.2.21 Executar Reuniões de Acompanhamento 21 R$   2.720,00  2/5/2005 2/5/2005  

1.7.4.2 Executar Testes R$   3.200,00  19/4/2005 3/5/2005  

1.5.1.1 Desenhar Processos R$   4.480,00  22/4/2005 3/5/2005  

1.1.2.3.21 Emitir Relatório de Status 21 R$      800,00  3/5/2005 3/5/2005  

1.7.4.3 Emitir Termo de Aceitação R$      480,00  3/5/2005 4/5/2005  

1.5.1.2 Definir Recursos Necessários R$      640,00  3/5/2005 4/5/2005  

1.1.3.3 
Notificação de Encerramento a 
Fornecedores R$      320,00  4/5/2005 5/5/2005  

1.1.2.2.22 Executar Reuniões de Acompanhamento 22 R$   2.720,00  9/5/2005 9/5/2005  

1.1.2.3.22 Emitir Relatório de Status 22 R$      800,00  10/5/2005 10/5/2005  

1.5.4.2 Definir Recursos Necessários R$      640,00  11/5/2005 12/5/2005  

1.5.5.2 Definir Recursos Necessários R$      640,00  11/5/2005 12/5/2005  

1.5.4.1 Desenhar Processos R$   4.480,00  4/5/2005 13/5/2005  

1.5.5.1 Desenhar Processos R$   4.480,00  4/5/2005 13/5/2005  

1.1.2.2.23 Executar Reuniões de Acompanhamento 23 R$   2.720,00  16/5/2005 16/5/2005  

1.1.2.3.23 Emitir Relatório de Status 23 R$     800,00  17/5/2005 17/5/2005  

1.7.3.1 Executar Auditoria R$  1.120,00  12/5/2005 18/5/2005  
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8. GERENCIAMENTO DA QUALIDADE

8.1 Objetivo

O Plano de Gerenciamento da Qualidade trata de todos os processos reque-
ridos para assegurar que o projeto estará em conformidade com os requisitos de
qualidade, permitindo cumprir o escopo, o prazo e o orçamento planejados, apri-
morar continuamente os processos e satisfazer às necessidades e expectativas das
partes interessadas. Isso envolve todas as atividades de função gerencial que de-
terminam as políticas, os objetivos e as responsabilidades da qualidade através do
Planejamento da Qualidade e da Garantia da Qualidade.

8.2 Glossário doplano

CCB – Change Control Board

CRF – Change Request Form

CV – Cost Variance

GP – Gerente do Projeto

QA – Quality Assurance

SPI – Schedule Performance Index

SV – Schedule Variance

TV – Time Variance

UML – Unified Modeling Language

1.1.2.2.24 Executar Reuniões de Acompanhamento 24 R$  2.720,00  23/5/2005 23/5/2005  

1.1.2.3.24 Emitir Relatório de Status 24 R$     800,00  24/5/2005 24/5/2005  

1.7.3.2 Executar Testes R$ 10.240,00  18/5/2005 30/5/2005  

1.1.2.2.25 Executar Reuniões de Acompanhamento 25 R$   2.720,00  30/5/2005 30/5/2005  

1.7.3.3 Emitir Termo de Aceitação R$      480,00  30/5/2005 31/5/2005  

1.1.2.3.25 Emitir Relatório de Status 25 R$      800,00  31/5/2005 31/5/2005 R$ 48.800,00  

1.1.2.2.26 Executar Reuniões de Acompanhamento 26 R$   2.720,00  6/6/2005 6/6/2005  

1.1.3.1 Elaborar Project Book R$   1.600,00  31/5/2005 7/6/2005  

1.1.3.4 Pagamentos Finais R$   5.600,00  31/5/2005 7/6/2005  

1.1.2.3.26 Emitir Relatório de Status 26 R$      800,00  7/6/2005 7/6/2005  

1.1.3.2 Elaborar Lessons Learned R$   1.920,00  7/6/2005 13/6/2005  

1.1.2.2.27 Executar Reuniões de Acompanhamento 27 R$   2.720,00  13/6/2005 13/6/2005  

1.1.3.5 Executar Reunião de Encerramento R$      800,00  13/6/2005 14/6/2005  

1.1.2.3.27 Emitir Relatório de Status 27 R$      800,00  14/6/2005 14/6/2005 R$ 16.960,00  

    Total R$ 416.199,73  
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8.3 Descrição do plano

Plano de gerenciamento da qualidade

Políticas de qualidade

gBuscar a satisfação do cliente através do atendimento de suas necessidades;

gManter os processos e atividades do projeto em conformidade com os

requisitos e padrões de qualidade, permitindo cumprir o escopo, prazo e

orçamento do projeto;

gAprimorar continuamente os processos, visando o melhoramento contí-

nuo da qualidade e o atendimento das expectativas de qualidade das

partes interessadas;

gEntregar o produto ou serviço em conformidade com os requisitos do

projeto, especificações e adequação ao uso;

gTrabalhar em parceria com fornecedores homologados pela AGR Company,

fornecer especificações detalhadas e claras para as aquisições do projeto e

cumprir os termos contratuais acordados entre as partes interessadas, de

modo a atender os requisitos de qualidade para as contratações;

gPlanejar a qualidade em busca da prevenção ao invés da inspeção do

cliente, mantendo os erros fora dos processos e fora das mãos do cliente;

gGarantir o envolvimento de todos os participantes com as políticas de

qualidade do projeto.

Padrões e regulamentos

Normas de referência para o projeto

g ISO 9001:2000 (Sistema de Gestão de Qualidade);

g ISO 10006 (Gerenciamento da Qualidade em Projeto);

g ISO 19011 (Auditoria da Qualidade).

Versão  Data Revisada por 
1.0 22/10/2005 Denise Passarello 
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Normas de referência para o kit de identificação

Microchip

gTransponder ISO FDX-B, 134,2 Khz;

gCompatível com as Normas ISO 11784, 11785 e NBR 14766.

Leitor

gLeitura de microchip ISO 11784 FDX-B, 134,2 Khz.

Padrão para desenvolvimento de sistemas de TI

gMetodologia de Desenvolvimento de Sistemas UML.

Padrão para a infra-estrutura de TI

gPlataforma Intel.

Requisitos de gestão

g Plano de Projeto conforme diretrizes do PMBOK 2000;

g Escopo: garantir o atendimento das especificações estabelecidas pelo cliente;

gPrazo: não ultrapassar seis meses;

gCusto: não ultrapassar R$ 450 mil reais;

gAnálise de riscos e repostas;

gComunicação: divulgação do status e andamento do projeto;

gRelatórios de progresso do projeto;

gReuniões de acompanhamento semanais e atas de reuniões;

gAuditorias de qualidade;

gRegistro de não-conformidades;

gAções preventivas e corretivas para tratamento das não-conformidade;.

gAnálise crítica pela alta gerência;

gMelhoria da qualidade.
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Definições operacionais

Qualidade do projeto

Elementos Métrica 
(Método de Medição) 

Qdo Parâmetros Ações 

Processo de Controle 
Integrado de Mudanças 

g Formulário CRF de 
Mudanças Solicitadas. 

Q
ui

nz
en

al
 g 100% de 

conformidade de 
baselines, atualizados 
para a amostragem de 
10% dos CRF´s 
aprovados no CCB 

g A não-conformidade deverá 
ser reportada ao CCB para 
posterior adequação dos 
baselines. 
g Registro no relatório de 
medições da qualidade 

Escopo 
N/A – Faz parte da 
Verificação do Escopo 

--
--

--
--

-
- N/A N/A 

Cronograma 

g Análise dos índices: 
* SV (variância do 
cronograma) 
* SPI (índice % de 
desempenho do 
cronograma) 
* TV (variância de 
tempo) 

Se
m

an
al

 

* SV 
> 0 – adiantado 
= 0 – no prazo 
< 0 – atrasado 
* SPI 
% adiantamento 
% atraso 
* TV 
dias em avanço ou atraso 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g Gerar carta de controle do SPI. 
g As não-conformidades 
identificadas serão tratadas pelo 
GP para adequação ao baseline 
do cronograma. 

Cronograma 

g Verificar se para as 
atividades em andamento 
ou encerradas, as datas de 
início e fim foram 
registradas no baseline do 
cronograma. 

Se
m

an
al

 

g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades 
identificadas serão tratadas pelo 
GP para adequação ao baseline 
do cronograma. 

Orçamento 

g Análise dos índices: 
* CV (variância de custo) 
* CPI (índice % de 
desempenho de custo) Se

m
an

al
 * CV 

> 0 – abaixo do previsto 
= 0 – dentro do previsto 
< 0 – acima do previsto 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g Gerar carta de controle do 
CPI. 
g As não-conformidades 
identificadas serão tratadas pelo 
GP para adequação ao baseline 
de orçamento. 

Orçamento 

g Verificar se para as 
atividades em andamento 
ou encerradas, os custos 
previstos foram registrados 
no baseline de orçamento. 

Se
m

an
al

 

g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades 
identificadas serão tratadas pelo 
GP para adequação ao baseline 
de orçamento. 

Qualidade 
N/A – Demonstrado por 
este documento --

--
--

-
--

 

N/A N/A 

Recursos Humanos 

g Verificar se o Plano de 
Gerenciamento de RH 
existe, se reflete a 
estrutura organizacional, 
as políticas de contração e 
demissão e a lista de 
contatos da equipe do 
projeto. 

Q
ua

nd
o 

ne
ce

ss
ár

io
 

g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 
* Não Encontrado 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades serão 
tratadas pelo GP para 
adequação. 

Comunicação 

g Verificar se o Plano de 
Gerenciamento das 
Comunicações existe, se 
define a estrutura de 
arquivo física e eletrônica, 
os procedimentos para 
manuseio e retenção de 
documentos e a matriz de 
comunicação.  

Q
ua

nd
o 

ne
ce

ss
ár

io
 

g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 
* Não Encontrado 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades serão 
tratadas pelo GP para 
adequação. 

Comunicação 

g Verificar se os 
documentos de 
encerramento 
administrativo foram 
criados e assinados 
formalmente e se o 
documento de lições 
aprendidas foi elaborado. 

Q
ua

nd
o 

ne
ce

ss
ár

io
 

g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 
* Não Encontrado 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades serão 
tratadas pelo GP para 
adequação. 
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Qualidade do Produto

Registros da qualidade

As evidências de qualidade referentes às inspeções serão relatadas no Rela-
tório de Medições da Qualidade. Esses registros incluem os resultados das análises,
inspeções, monitoração de desempenho e tratamento de não-conformidades.

O Relatório de Medições da Qualidade será emitido e apresentado nas
reuniões semanais do CCB.

Garantia da qualidade

Será estabelecido o Grupo QA com autoridade para realizar auditorias nas
atividades e nos produtos do projeto, conforme as Definições Operacionais, Políticas,
Padrões e Procedimentos estabelecidos no Plano de Gerenciamento da Qualidade.

Riscos 

g Verificar se o Plano de 
Gerenciamento de Riscos 
existe, se define 
identificação, 
quantificação, qualificação 
e as respostas planejadas 
aos riscos.  

Q
ua

nd
o 

ne
ce

ss
ár

io
 

g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 
* Não Encontrado 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades serão 
tratadas pelo GP para 
adequação. 

Aquisições 

g Verificar se o Plano de 
Gerenciamento das 
Aquisições existe, se define 
as políticas e 
procedimentos de 
aquisição.  

Q
ua

nd
o 

ne
ce

ss
ár

io
 

g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 
* Não Encontrado 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades serão 
tratadas pelo GP para 
adequação. 

 

Elementos Métrica 
(Método de Medição) 

Qdo Parâmetros Ações 

Satisfação do Cliente 
g Acompanhar a inspeção 
dos marcos do projeto 
pelo cliente.  M

ar
co

s g Classificação: 
* Muito Satisfeito 
* Satisfeito 
* Não Satisfeito 

g As não-conformidades serão 
tratadas pelo GP para 
conformidade com os requisitos 
e adequação ao uso. 

2.Desenvolvimento do 
Conceito e Tecnologia  

g Verificar os documentos 
de requisito e descritivo 
funcional-técnico e de 
viabilidade técnica da 
tecnologia RFID. 

Es
tá

gi
o 

I 
do

 P
ro

je
to

 
g Classificação: 

* Aceitável 
* Não Aceitável 
* Não Encontrado 

g As não-conformidades serão 
reportadas ao patrocinador e ao 
GP para a tomada de decisões 
antes do “GO” do projeto. 

3.Desenvolvimento do 
Sistema 

g Verificar os Planos de 
Testes dos Sistemas e o 
Plano de Teste Integrado 
da equipe do projeto e do 
fornecedor. 

In
íc

io
 d

o 
Es

tá
gi

o 
III

 

g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 
* Não Encontrado 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades serão 
tratadas pelo GP para 
adequação. 

3.Desenvolvimento do 
Sistema 

g Verificar o Checklist de 
Funcionalidades dos 
Sistemas Es

tá
gi

o 
III

 

g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 
* Não Encontrado 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades serão 
tratadas pelo GP para 
adequação. 

4. Protótipo g Verificar o Plano de 
Teste do protótipo 

Es
tá

gi
o 

II g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 
* Não Encontrado 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades serão 
tratadas pelo GP para 
adequação. 

5.Desenvolvimento dos 
Procedimentos 
Operacionais 

g Verificar definição dos 
processos e recursos da 
Logística, Produção dos 
Kits, Aplicação do Produto, 
Marketing e Vendas e 
Serviços ao Consumidor.  

Es
tá

gi
o 

III
 

g Classificação: 
* Aceitável 
* Não Aceitável 
* Não Encontrado 

g Registro no relatório de 
medições da qualidade. 
g As não-conformidades serão 
tratadas pelo GP para 
adequação. 

6.Operacionalização 
N/A – Faz parte da 
Verificação das Aquisições --

--
--

--
 

N/A N/A 

7. Aceitação dos 
Sistemas, Protótipo, 
Procedimentos e 
Implantação 

N/A – Já contemplado no 
item Comunicações do 
quadro Qualidade do 
Projeto. 

--
--

--
--

 

N/A N/A 
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O Grupo QA é responsável pela administração do Plano de Gerenciamento
da Qualidade, conforme descrito no item 9.3 sub-itens Diretório do Time do Proje-
to e Matriz de Responsabilidades.

Deverá haver um estreito relacionamento entre o Grupo QA e o GP, no que
se refere à prestação de suporte e consultoria aos especialistas, conforme descrito
no Plano de Gerenciamento da Qualidade.

As atividades inerentes à Garantia da Qualidade são:

gAvaliação interna, conforme Definições Operacionais, para o projeto e
para o produto;

gRevisão e atualização do Plano de Gerenciamento da Qualidade para
o projeto.

Formulário de auditoria
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Controle da qualidade

Os resultados dos trabalhos estabelecidos nas Definições Operacionais se-

rão gerados para verificação do atendimento aos padrões de qualidade relevan-

tes. Se os resultados não atenderem aos padrões, o Grupo QA conduzirá uma

análise de causa raiz, junto aos especialistas, para determinar a causa da não

conformidade e determinar a necessidade de ações corretivas.

Melhoria da qualidade

A melhoria da qualidade é um processo contínuo, e deverá ser avaliado, atra-

vés dos indicadores estabelecidos nas Definições Operacionais, controlando as não-

conformidades e aplicando ações corretivas para melhorar o produto e o projeto.

Fluxo para os processos de controle e melhoria da qualidade
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Lista de verificação

Checklist para o controle de qualidade do “Processo de Controle Integra-
do de Mudança”

Controle de mudança da qualidade

Todas as mudanças nos requisitos de qualidade previstas para o projeto,
devem ser avaliadas e aprovadas pelo GP.

As ações corretivas serão consideradas mudanças nos padrões de quali-
dade e integradas ao plano do projeto se aprovadas pelo CCB. Inovações e novos
níveis de qualidade não serão considerados pelo gerenciamento da qualidade.
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Todas as mudanças na qualidade do projeto devem ser tratadas segundo o
fluxo abaixo, com suas conclusões apresentadas na reunião semanal do CCB.

Prioridades das mudanças nos quesitos de qualidade

As mudanças nos requisitos de qualidade serão classificadas em quatro
níveis de prioridade:

Prioridade 0 (zero) – Mudança de prioridade zero requer ação imediata
por parte do GP, que deve acionar imediatamente o patrocinador, uma vez que se
trata de mudança urgente, de alto impacto no projeto e em outras áreas, sobre as
quais o gerente de projeto não tem autonomia.

Prioridade 1 (um) – Mudança de prioridade um requer ação imediata por
parte do GP, que deve acionar o patrocinador no caso de necessidade de autoriza-
ção financeira fora da alçada do GP.
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Prioridade 2 (dois) – Mudança de prioridade dois requer um planejamen-

to da ação, através de terceiros ou de equipes que tenham disponibilidade, uma

vez que agregam valor ao sucesso do projeto e são urgentes, porém não têm

impacto significativo nos custos e nos prazos do projeto.

Prioridade 3 (três) – Mudança de prioridade três pode ser implementada

por ter influência no sucesso do projeto, porém não requer uma ação imediata.

Freqüência de avaliação dos requisitos de qualidade do projeto

Os requisitos de qualidade do projeto devem ser revistos mensalmente, na

primeira reunião semanal do CCB.

Alocação financeira das mudanças de qualidade

As mudanças de qualidade de média e baixa prioridade, poderão ser alocadas

dentro das reservas gerenciais do projeto, desde que dentro da alçada do GP. Para

as mudanças de qualidade de alta prioridade, que estejam fora da alçada do GP,

ou quando não existir mais reserva disponível, o patrocinador deverá ser acionado

solicitando um aumento nas reservas gerenciais.

Freqüência de atualização do plano de gerenciamento da qualidade

O plano de gerenciamento da qualidade será reavaliado mensalmente na

primeira reunião semanal do CCB.

9. GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS

9.1 Objetivo

O Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos nesse projeto vem mos-

trar e colocar as devidas responsabilidades e serviços que cada membro da equipe

terá, através de dados extraídos do planejamento do projeto, conforme as neces-

sidades do mesmo.

9.2 Glossário do Plano

TI – Tecnologia da Informação

11 - Lost Pet.Pmd 15/11/2006, 22:32625



626

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

9.3 Descrição do plano

Plano de gerenciamento dos recursos humanos

Organograma do projeto

Diretório do time do projeto (Team Directory)

Novos recursos, re-alocação e substituição de membros da equipe

Não há a necessidade de contratação de novos recursos para a equipe
do projeto.

Caso haja a necessidade de substituição de algum membro da equipe, por
motivos maiores ou por não adequação ao projeto, cabe ao GP a re-alocação de
um novo recurso no mesmo perfil da pessoa que saiu. Sendo um desligamento
imediato, as tarefas cabíveis a este membro serão distribuídas aos demais mem-
bros, até que a situação seja normalizada.

Versão  Data Revisada por 
1.0 22/10/2005 Marcello 

Nº Nome Área / Função E-mail Telefone 
01 Denise Passarello Gerente de Projeto denisep@agr.com.br (11) 3876-5431 
02 Anderson dos Santos Produto andersons@agr.com.br (11) 3876-5432 
03 Daniel Simões Qualidade daniels@agr.com.br (11) 3876-5433 
04 Edson de Albuquerque Marketing edson@agr.com.br (11) 3876-5434 
05 Luciano Longo Comercial / TI luciano@agr.com.br (11) 3876-5435 
06 Marcello Piva TI marcello@agr.com.br (11) 3876-5436 
07 Maurício P. Souza Compras / TI mauricio@agr.com.br (11) 3876-5437 
08 Victor A. Barraviera Jr. Financeiro / Logística victor@agr.com.br (11) 3876-5438 
09 Florisbela Alcântara Secretária AGR Comapny Florisbela@agr.com.br (11) 3876-5430 
10 Ricardo Coelho Veterinário AGR Company coelho@agr.com.br (11) 9911-1213 
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Treinamento

Não foi identificada nenhuma necessidade de treinamento específico para
a realização do projeto.

Os envolvidos diretamente com a venda dos produtos, atendimento e ope-
ração, receberão treinamentos específicos em suas áreas, para a realização do
trabalho de call center, de demonstração do produto e sua manipulação.

Avaliação dos membros da equipe

Caberá ao GP avaliar cada membro da equipe individualmente, tanto com
relação às suas responsabilidades, metas e resultados, quanto com sua postura
profissional e pessoal.

A avaliação desses resultados será feita em reuniões mensais, conforme
plano da gerência de comunicação.

O GP, por sua vez, também será avaliado mensalmente pelos membros da
equipe e pelo cliente.

Bonificação

Não haverá nenhuma bonificação por parte do projeto, além do que foi
negociado com os membros mediante o contrato assinado inicialmente, por
ambas as partes.

Matriz de responsabilidades

R = Responsável / A = Apoio / S = Suplente

Treinamento Pessoal Área 
Atendimento a Clientes Call Center Operacional 
Conjunto/Manuseio do Produto Call Center/Marketing/Vendas Operacional/Administrativa 
Suporte TI Suprimentos 

PLANOS 
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01 Denise Passarello A A A A A A A A R R R R R R R R 
02 Anderson dos Santos      S     S    A  
03 Daniel Simões  R  R   S  S   S  A  A 
04 Edson Luis T. de Albuquerque   S    R      A S   
05 Luciano Longo R   S    R   A    S  
06 Marcello Piva   R     S    A S    
07 Maurício P. Souza S    R     A      S 
08 Victor André Barraviera Jr.  S   S R   A S       
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Relação de horas previstas por recurso no projeto

10. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

10.1 Objetivo

O Gerenciamento das Comunicações do projeto, contempla os processos
necessários para garantir a regular e apropriada geração, coleta, disseminação,
armazenamento e descarte final das informações. Fornece subsídios para os
relacionamentos entre pessoas, idéias e informações necessárias para o sucesso
do projeto.

10.2 Glossário do plano

CCB – Change Control Board

CPI – Cost Performance Index

CRF – Change Request Form

GP – Gerente de Projetos

RH – Recursos Humanos

SPI – Schedule Performance Index

WBS – Work Breakdown Structure

GED – Gerenciamento Eletrônico da Documentação
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10.3 Descrição do plano

Plano de gerenciamento das comunicações

Descrição dos processos de comunicação:

gE-mail — utilizado para assuntos pontuais, de posicionamento, reporte de
eventuais problemas, sendo que decisões tomadas por este meio, pelo
Gerente de Projeto, deverão ser documentadas;

gReuniões com ata lavrada e lista de presença, semanalmente, na Segun-
da-feira às 10:00 horas da manhã, com presença obrigatória do GP, Diretor
Executivo e Financeiro;

gDocumentos armazenados em pastas, no caso de papéis, ou armazena-
dos no diretório do projeto quando eletrõnicos. É necessário backups sema-
nais para garantir a segurança da informação. Acesso somente aos usuários
autorizados. Melhor detalhamento no GED.

Custos com comunicação serão considerados como despesas administrativas.

Assuntos não previstos serão analisados pelo responsável pelo plano de
gerenciamento de comunicações, para verificar viabilidade de inserção.

Eventos

gKick-off

g Objetivo – dar início ao desenvolvimento do projeto, mostrar sua impor-
tância a todos os participantes, buscar comprometimento e motivação,
estabelecer metas, prazo de desenvolvimento, custos, funções (via WBS);

g Método – apresentação em sala fechada com projetor e computador;

g Responsável – Denise Passarello – Gerente de Projeto;

g Envolvidos – Diretores, Patrocinadores, Equipe do projeto e convidados;

g Data 06/01/2005 – 14:00 horas;

g Duração 3 horas;

g Local – sala de reuniões da AGR Company;

g Lista de presença obrigatória;

Versão  Data Revisada por 
1.0 22/10/2005 Edson 
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Demonstração de produtos

g Objetivo – apresentar para veterinários, clínicas veterinárias e Socieda-

de Protetora dos Animais, o funcionamento e aplicação dos produtos;

g Método – apresentação com projetor e computador;

g Responsável – Denise Passarello – GP;

g Envolvidos – Veterinários, Clinícas Veterinárias e Sociedade Protetora

dos Animais;

g Data – evento único após aprovação do projeto;

g Duração – 3 horas

g Local – Sala de reuniões da AGR Company;

Reunião de acompanhamento do projeto

g Objetivo – avaliar o andamento do projeto através da verificação de

indicadores (cronograma, planilha de custos, qualidade percebida, esco-

po, desempenho da equipe do projeto, reservas gerenciais e de contin-

gência, riscos identificados). Assegurar que o plano do projeto está sendo

cumprido ou requer atualização, aprovar solicitações de mudança apre-

sentadas no sistema integrado de mudanças, bem como, avaliar eventuais

riscos surgidos para buscar alternativas (plano de contingência);

g Método – Apresentação em sala fechada com projetor e computador;

g Responsável – Denise Passarello – GP;

g Envolvidos – Denise Passarello, GP; Victor Barraviera, Responsável pelo

Plano de Gerenciamento do Tempo; Edson Albuquerque, Responsável

pelo Gerenciamento de comunicação; Anderson Santos, Responsável pelo

Gerenciamento de Custos, pela Administração de Reservas do projeto e

Patrocinador do Projeto;

g Freqüência – semanal, sempre às segundas-feiras, com início em

13/12/2004 e término em 13/06/2005;

g Duração – 1 hora e 30 minutos;

g Local – sala de reuniões da AGR;

g Será obrigatória a elaboração da ata com lista de presença.
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 Reunião de alterações no escopo – controle integrado de mudan-
ças (CCB)

g Objetivo – avaliar o andamento do projeto através da verificação de
indicadores (cronograma, planilha de custos, qualidade percebida, esco-
po, desempenho da equipe do projeto, reservas gerenciais e de contin-
gência, riscos identificados). Assegurar que o plano do projeto está sendo
cumprido ou requer atualização, aprovar solicitações de mudança apre-
sentadas no sistema integrado de mudanças, bem como avaliar eventuais
riscos surgidos para buscar alternativas (plano de contingência);

g Método – apresentação com projetor e computador;

g Responsável – Denise Passarello – GP;

g Envolvidos – Denise Passarello, GP; Victor Barraviera, responsável pelo
Plano de Gerenciamento do Tempo; Edson Albuquerque, Responsável
pelo Gerenciamento de Comunicação; Anderson Santos, Responsável pelo
Gerenciamento de Custos, pela Administração de Reservas do projeto e
Patrocinador do Projeto;

g Freqüência – semanal, sempre às segundas-feiras, com início em
13/12/2004 e término em 13/06/2005;

g Duração – 1 hora e 30 minutos;

g Local – sala de reuniões da AGR;

g Será obrigatória a elaboração da ata com lista de presença.

  Reunião para avaliação de fornecedores

g Objetivo – Avaliar potenciais problemas com fornecedores e entregas
de suprimentos, conforme apresentado no plano de gerenciamento de
suprimentos, uma vez que a importação de equipamentos é parte funda-
mental do processo;

g Método – Reuniões com fornecedores expondo indicadores de qualida-
de, prazos estabelecidos em contrato, avaliando dificuldades que vierem
a ser apresentadas pelos fornecedores;

g Responsável – Maurício, Responsável pelo Plano de Gerenciamento de
Suprimentos;

g Envolvidos – Victor Barraviera, Responsável pelo Gerenciamento do
Tempo; Edson Albuquerque, Responsável pelo Gerenciamento das Co-
municações; Anderson Santos, Responsável pelo Gerenciamento de Cus-
tos, pela Administração das Reservas do projeto e pelos fornecedores
convidados para esclarecimentos.
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g Freqüência – Mensal – às terças-feiras, com início em 01/03/2005;

g Duração – 2 horas, com início às 10:00 horas;

g Local – Sala de reuniões da AGR;

g Será obrigatória a elaboração da ata com lista de presença.

Avaliação da equipe do projeto

g Objetivo – Avaliação geral da equipe, conforme previsto no plano de
gerenciamento de RH, na categoria avaliação de resultados. Na ocasião do
término do projeto, a avaliação individual da equipe, inclusive GP, será
encaminhada ao RH. Cabe ressaltar que o GP avalia a equipe como um
todo, e obrigatoriamente faz sua auto-avaliação com a equipe.

g Método – Avaliação 360o;

g Responsável – Denise Passarello – GP;

g Envolvidos – GP e equipe do projeto;

g Freqüência – Mensal, no primeiro dia útil, com início em 03/01/2005 e
término ao final do projeto;

g Duração – 2 horas;

g Local – Sala de reuniões da AGR;

g Será obrigatória a elaboração da ata com lista de presença.

Reunião de licitação

g Objetivo – Apresentar aos fornecedores requisitos para fornecimento de
serviços;

g Método – Reunião;

g Responsável – Maurício Silva, responsável pelo gerenciamento das aqui-
sições;

g Envolvidos – GP e fornecedores;

g Freqüência – Eventual, quando necessário;

g Duração – 2 horas;

g Local – Sala de reuniões da AGR;

g Será obrigatória a elaboração da ata com lista de presença.
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Fechamento do projeto

g Objetivo – Encerrar formalmente o projeto, apresentando as ações
implementadas com sucesso. As lições aprendidas devem ser expostas para
debate, de forma a fornecer base para o acúmulo de experiências do pro-
jeto. Documento para aceite formal deve ser elaborado para assegurar o
efetivo encerramento;

g Método – Apresentação pelo Gerente de Projeto, utilizando brainstorm
para discussão das questões apresentadas e possíveis melhorias;

g Responsável – Denise Passarello – GP;

g Envolvidos – Equipe do projeto, diretores, sócios e patrocinadores;

g Duração – 4 horas;

g Local – Sala de reuniões da AGR;

g Lista de presença obrigatória.

Cronograma dos eventos de comunicação

g Kick-off;

g Reunião de acompanhamento do projeto;

g Reunião de controle de mudanças;

g Avaliação de fornecedores;

g Avaliação da equipe;

g Avaliação dos planos do projeto;

g Fechamento do projeto.

Atas de reunião

Obrigatórias em todos os eventos do projeto, exceto Kick-off, fechamento
do projeto, com as seguintes informações:

g Lista de presença;

g Pauta;

g Decisões tomadas;

g Pendências;

g Aprovações.
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Relatórios do projeto

Serão gerados pelos responsáveis e armazenados no diretório do projeto.

Relatórios não constantes desta relação e que venham a ser solicitados para
reuniões de alterações em escopo, deverão ser solicitados com antecedência míni-
ma de 72 horas, por escrito e com autorização do Gerente de Projetos.

WBS ou EAP (Estrutura analítica do projeto)

As informações serão apresentadas com a seguinte legenda:

g Atividades concluídas (legenda verde);

g Atividades em desenvolvimento (legenda azul);

g Atividades não iniciadas (legenda amarela).

Responsável: Daniel Simões – gerenciamento do escopo.

Diagrama de rede

As informações serão apresentadas utilizando WBS ou EAP do projeto, dentro
de uma escala mensal de trabalho, sendo que atividades críticas deverão possuir
legenda vermelha e as não críticas, legenda verde. Cada caixa representa atividade
com seu nome, data de início e de término.

Responsável: Victor Barraviera – gerenciamento do tempo.

Relatório de acompanhamento do orçamento

Relatório para acompanhamento, através do orçamento de cada atividade,
com seu respectivo custo atualizado. Deverá ser apresentado com as seguintes
informações e legendas:

Informações:

g Atividade;

g Data de início;

g Data de término;

g Custo previsto;

g Custo real;

g Variação de custo;

g Motivo da Variação (onde será descrito o motivo que causou a variação);

g Impactos (onde serão descritos os impactos causados, não importando os
atrasos ou os adiantamentos);
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g Ação Corretiva (onde será descrita a ação planejada para minimizar ou
anular os impactos).

Legendas

g Gastos abaixo do orçamento deverão utilizar legenda azul;

g Gastos acima do orçamento deverão utilizar legenda vermelha.

Responsável: Anderson Santos – gerenciamento de custos.

Análise do valor agregado (Earned Value)

Relatório para comparar o valor previsto x realizado de cada atividade des-
crita no WBS ou EAP, de forma a avaliar se os mesmos se encontram dentro das
estimativas do projeto.

Responsável: Anderson Santos – gerenciamento de custos.

ggggg Formulário para solicitação de alteração

Formulário para descrição de alterações de escopo, prazo ou custo, a se-
rem submetidas ao comitê para avaliação e aprovação.

Responsável: Edson Albuquerque – gerenciamento das comunicações.

ggggg Formulário para registro das alterações

Registro para toda e qualquer alteração solicitada (escopo, prazo, custo).

Responsável: Edson Albuquerque – gerenciamento das comunicações.

ggggg Relatório de variação de cronograma

Relatório para comparar o valor, previsto x realizado, de cada atividade
descrita no WBS ou EAP, de forma a avaliar a variação de prazos em rela-
ção ao baseline de tempo. As seguintes informações e legendas deverão
ser apresentadas:

Informações

g Atividade;

g Data programada de início;

g Data programada de término;
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g Data efetiva de início;

g Data efetiva de término;

g Variação de prazo;

g Motivo da Variação (onde será descrito o motivo que causou a variação);

g Impactos (onde serão descritos os impactos causados, não importando os
atrasos ou os adiantamentos);

g Ação Corretiva (onde será descrita a ação planejada para minimizar ou
anular os impactos).

Legendas

g Prazo abaixo do estimado, utilizar legenda azul;

g Prazo acima do estimado, utilizar legenda vermelha.

Responsável: Victor Barraviera - gerenciamento de tempo.

ggggg Relatório de ações corretivas

Relatório utilizado para documentar as ações corretivas identificadas como
necessárias, segundo processo de controle de variação de cronograma.
Devem conter as estratégias, responsabilidades, datas e custos para im-
plantação das ações.

Responsável: Victor Barraviera – gerenciamento de tempo.

ggggg Relatório de medições da qualidade

Relatório utilizado para registrar as não-conformidades de prazo, custo e de
CRF’s aprovadas e não refletidas nos baselines.

Responsável: Daniel Simões – gerenciamento da qualidade.

ggggg Carta de controle do CPI

Relatório utilizado para registrar as não-conformidades de custo.

Responsável: Daniel Simões – gerenciamento da qualidade.

ggggg Carta de controle do SPI

Relatório utilizado para registrar as não-conformidades de prazo.

Responsável: Daniel Simões – gerenciamento da qualidade.
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ggggg Relatório para avaliação de fornecedores

Relatório para acompanhar o desempenho dos serviços/produtos forneci-
dos, com relação à qualidade, requisitos atendidos e prazo de entrega.

Responsável: Maurício Silva – gerenciamento de aquisições.

Distribuição das informações

As informações/documentos serão armazenados em endereço de rede, em
repositório específico do projeto.

Eventuais alterações de documentos serão realizadas por Edson Albuquerque,
responsável pelo gerenciamento das comunicações.

O acesso às informações do projeto para consulta, será permitido somente
a usuários previamente autorizados.

Custos financeiros

Os custos relativos ao gerenciamento das comunicações serão considera-
dos como custos administrativos, e não serão incluídos no custo do projeto, uma
vez que o plano de gerenciamento de custos prevê apenas despesas adicionais ao
projeto.

As despesas necessárias para o gerenciamento das comunicações serão
alocadas nas reservas gerenciais. Caso não existam, e estando, portanto, fora da
alçada do gerente de projeto (que não pode utilizar recursos de contingência/
riscos sem prévio consentimento) deverão ser apresentadas ao patrocinador ou à
diretoria para solicitar aumento nas reservas gerenciais.

Administração do plano de gerenciamento das comunicações

Responsável

g Edson Albuquerque, integrante da equipe do projeto, será o responsá-
vel pelas atualizações.

g Daniel Simões, integrante da equipe do projeto será o suplente.

Freqüência de atualização

g Avaliado mensalmente, junto com os demais processos do plano de
gerenciamento do projeto.

Assuntos não previstos

Todas as solicitações não previstas, devem ser submetidas ao comitê de
controle de alterações para aprovação. Depois de aprovadas, o plano de
gerenciamento das comunicações será atualizado, com seu respectivo registro.
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Relatório de registro das alterações

Relatório para acompanhamento do projeto
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Relatório para revisão de Status
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Gerenciamento eletrônico da documentação – pastas e perfis

Legenda: L – Lê    E – Escreve   A – Aprova / Comenta

Workflow do processo de controle de mudanças do escopo
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11. GERENCIAMENTO DOS RISCOS

11.1 Objetivo

O Gerenciamento dos Riscos é um processo sistemático de identificar, ana-
lisar e responder aos riscos do projeto. Isso inclui maximizar a probabilidade e
conseqüência de eventos positivos e minimizar a probabilidade e conseqüência de
eventos adversos aos objetivos do projeto.

11.2 Glossário do plano

GP – Gerente de Projeto

RBS – Risk Breakdown Structure

RCCS – Risk Change Control System

WBS – Work Breakdown Structure

11.3 Descrição do plano

É fundamental identificar, qualificar e quantificar os riscos, pois “não se
pode gerenciar o que não se conhece e não se pode controlar o que não se pode
medir” (Demarco, 1982).

Descrição dos processos de gerenciamento de riscos

gForam considerados todos os possíveis riscos para o projeto, como negó-
cios, gerenciais, legais e técnicos;

gPara o processo de identificação dos riscos foram utilizadas ferramentas
como resenha de documentação, Avaliação do Plano do Projeto,
brainstorming, Análise SWOT e Análise de Redes;

gO gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos riscos
previamente identificados, bem como no monitoramento e no controle de
novos riscos que podem não ter sido identificados anteriormente;

gTodos os riscos não identificados devem ser incorporados ao projeto den-
tro do RCCS;

gOs riscos imprevisíveis provenientes de fatores externos serão analisados e
tratados em regime de exceção;

Versão  Data Revisada por 
1.0 22/10/2005 Luciano 
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gAs respostas aos riscos identificados pelo projeto, serão as aceitações pas-

sivas, ativas, atenuação e a transferência através de terceirização;

gA identificação, a avaliação e o monitoramento de riscos devem ser feitos

por escrito;

gO gerenciamento de risco é de responsabilidade do GP e terá a participa-

ção ativa de todos os componentes do time do projeto.

RBS – Risk Breakdown Structure para a identificação dos riscos

Os riscos serão identificados conforme RBS abaixo, que terá todos os itens

identificados e abordados.

Riscos identificados

Os riscos identificados no projeto, segundo o WBS e a RBS anteriormente

apresentada, estão apresentados na estrutura a seguir:
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Os riscos apresentados foram identificados pelo time do projeto utilizando-
se da Resenha de Documentação, avaliação do plano do projeto, brainstorming e
Análise SWOT.

Qualificação dos riscos

Os impactos causados em custo e qualidade, foram considerados como de
igual peso para o sucesso do projeto. Já os impactos no cronograma foram consi-
derados com maior ponderação.

Os riscos identificados serão qualificados na sua probabilidade de ocorrên-

cia e impacto dos resultados, conforme tabela a seguir:

Probabilidade

g Baixa – Baixa probabilidade de ocorrência (menor que 25%);

g Média – Probabilidade razoável de ocorrência (entre 25% e 65%);

g Alta – É quase certo que o risco irá acontecer (maior que 65%).

Impacto

g Baixo – O impacto do risco é irrelevante para o projeto e pode ser resol-
vido facilmente;

g Médio – O risco necessita de um gerenciamento mais preciso e pode
prejudicar o resultado do projeto;

g Alto – O impacto é muito grande e pode prejudicar seriamente os resul-
tados do projeto.
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Os riscos foram classificados segundo critérios levantados pela equipe do
projeto. As respostas a esses riscos serão planejadas levando em consideração a
probabilidade de ocorrência e o impacto.

Quantificação dos riscos

Os riscos serão analisados somente segundo os aspectos qualitativos, por-
tanto não será feita avaliação quantitativa nesse plano.

Controle de mudanças de riscos - RCCS

Toda a identificação de novos riscos e alterações já identificados devem ser
tratados segundo o fluxo abaixo e apresentados na reunião semanal de CCB.

11 - Lost Pet.Pmd 15/11/2006, 22:32644



645

LostPet

vol. 4 - nº 1 - p. 569-654 - 2006

Respostas planejadas aos riscos

Para os riscos identificados e qualificados, optou-se por estratégias diferen-

ciadas para cada necessidade, conforme o quadro a seguir:

Reservas de contingência

As verbas de contingência formam o total de R$ 34 mil reais, conforme a

planilha de respostas planejada aos riscos. Serão gerenciadas conforme descrito

no item 7.3, sub-item Reservas de Contingência

Freqüência de avaliação dos riscos do projeto

Os riscos identificados no projeto devem ser avaliados semanalmente den-

tro da reunião de CCB.
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12. GERENCIAMENTO DAS AQUISIÇÕES

12.1 Objetivo

Este documento tem o objetivo de descrever o Processo de Gerenciamento
de Aquisições de Prestação de Serviços e compras de materiais necessários para a
execução do projeto.

12.2 Glossário do plano

GP – Gerente do Projeto

12.3 Descrição do plano

Plano de gerenciamento das aquisições

Processo de gerenciamento das aquisições.

O gerenciamento de aquisições terá os requisitos descritos abaixo:

g Aquisição de infra-estrutura para a operação;

g Aquisição de produtos importados;

g Aquisição de materiais de escritório;

g Contratação e administração de contratos com empresas fornecedoras

de serviços.

Aspectos éticos

Todos os contratos para a aquisição de materiais ou prestação de serviço,
respeitaram os princípios éticos descritos abaixo:

g Legalidade – Os contratos serão elaborados perante as leis brasileiras;

g Igualdade – Todo processo de seleção será de forma aberta e os melho-
res qualificados serão escolhidos.

g Processo de Compras

O processo de compras deverá respeitar os princípios descritos a seguir:

Versão Data Revisada por 
1.0 22/10/2005 Mauricio 
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g Compra – respeitar o cronograma e sua progressão com o plano do
projeto, conforme descrito item 5.4, sub-item Declaração do Escopo;

g Autonomia – a autonomia dos contratos é de competência do GP, que irá
controlar e assinar todos os contratos;

g Mudanças – toda mudança no processo de aquisições, deverá ser descri-
ta conforme o plano de comunicação.

Gerenciamento de contratos

g Os contratos deverão ser avaliados por um representante jurídico;

g A elaboração do contrato é de responsabilidade do Departamento Jurídi-
co da AGR Company, com a coordenação do responsável pelo plano do
projeto de aquisições e do GP;

g As cláusulas que descrevem prazos e custos deverão ser pactuadas e
respeitadas;

g Os contratos de prestação de serviços serão disponibilizados em repositório
eletrônico da empresa AGR Company;

g Em caso de mudança do contrato (Novo Aditivo Contratual), devida à
alteração de prazo, ou escopo do projeto ou qualquer outro motivo, o GP
deve se reunir com o representante do fornecedor para apresentação da
necessidade. Essa reunião deve ser registrada em ata. O fornecedor deve
sinalizar ao gerente de projeto, qualquer previsão de alteração de custo
que se faça necessária.

Avaliação de cotações e propostas

O Pedido de Cotação será dirigido a pelo menos 3 fornecedores. No julga-
mento das propostas serão considerados os seguintes critérios:
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Atendendo a todos os critérios descritos acima, o processo de decisão é
baseado no menor preço.

Após a contratação e aprovação do contrato, o fornecedor deverá elaborar
um Plano de Projeto e entregá-lo ao GP. Deverão se reunir para discutir os pontos
conflitantes, e fazer os ajustes necessários até que o mesmo seja aceito.

O GP deve aprovar o Plano de Projeto do fornecedor, registrando esta apro-
vação em Ata de Reunião.

Avaliação dos fornecedores

O GP responsável pela contratação, deve se reunir periodicamente com seu
par fornecedor, para conduzir revisão do status dos seguintes itens:

gDependência e compromisso entre o grupo de desenvolvimento;

gRiscos envolvendo o fornecedor;

gConflitos;

gAtividades e questões técnicas do fornecedor;

g Interpretação e implementação dos requisitos técnicos, de acordo com os
requisitos alocados;

gResolução apropriada para questões técnicas.

Essas revisões devem ser formalizadas em Ata de Reunião de Licitação.
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Nas avaliações de desempenho do fornecedor será utilizada a documenta-
ção do projeto e deverá conter os seguintes tópicos:

gRequisitos solicitados e atendidos;

gPrazo previsto e realizado;

gEsforço previsto e realizado;

gCusto previsto e realizado;

gProdutos da atividade.

O Relatório de Avaliação do Desempenho do Fornecedor no Projeto (Termo
de Aprovação da Fase), deve ser disponibilizado aos responsáveis e aos interessa-
dos (incluindo o fornecedor).

No caso de não cumprimento dos itens, serão executadas as seguintes medidas.

gAdvertência ao fornecedor: desvios que não comprometam o sucesso do
projeto;

gSuspensão do fornecedor: desvio que comprometam parte do escopo do
projeto, mas que já foram advertidos anteriormente;

gCancelamento do contrato: desvios graves que comprometam o projeto.

Declaração de aquisições

Site e sistemas

Objetivo

O objetivo deste documento é detalhar o desenvolvimento do web site e
dos sistemas.

Especificação

gMontagem visual do site;

gCriação de uma página web para o acesso aos sistemas My Pet, My
Perfect Pet e My Net Pet;

gAtualização das informações on-line com o sistema de cadastro de animais;

gDesenvolvimento de um banco de dados para a identificação com RFID e
o histórico veterinário dos animais;

gHospedagem do site com capacidade de suportar 20.000 acessos por dia;

gMetodologia de Desenvolvimento de Sistemas UML (Unified Modeling
Language);

gBanco de dados Microsoft SQL Server versão 2000.
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Condições de fornecimento

gManutenção Garantida durante 3 meses;

gSuporte para a utilização do site.

Modelo contratual

O contrato será de preço global, onde o custo dos serviços / materiais /
equipamentos utilizados, estará incluso e constará em contrato.

Central de atendimento

Objetivo

O objetivo deste documento é detalhar a implementação de uma central
de atendimento telefônico

Especificação

gAtendimento telefônico 24 x 7;

gSeis atendentes por período;

gDisponibilizar vinte linhas telefônicas;

gCentral eletrônica de atendimento;

gDisponibilizar infra-estrutura de TI.

Condições de fornecimento

gManutenção 24 x 7 para os equipamentos da central de atendimento,
com fuso máximo de atendimento de 2 horas.

Modelo contratual

O contrato será de preço global, onde o custo dos serviços / materiais /
equipamentos utilizados, estará incluso e constará em contrato.

Microship

Objetivo

O objetivo deste documento é especificar o modelo do microship que será
utilizado para a identificação dos animais.
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Especificação

gTransponder ISO FDX-B, 134,2 Khz;

gCompatível com as Normas ISO 11784, 11785 e NBR 14766;

gEncapsulamento em biovidro 8625 e implantação subcutânea e
intramuscular;

gUtilizado em animais de companhia, silvestres, avestruzes e javalis;

gDimensões de 2,2 mm x 12,2 mm;

gFaixa de temperatura: - 40 a 70º C (- 40 a 158º F), operação e armazenagem;

gVelocidade de leitura: Aproximadamente 1 metro por segundo;

gTamanho da agulha injetora: Aproximadamente tamanho 12;

gFreqüência de operação: 125 kHz e 134,2 kHz.

Condições de fornecimento

gCompra de lote inicial para o lançamento de 1100 Microships;

gOs Microships adquiridos deverão ser entregues com fuso máximo de 48 horas;

gEm caso de problemas técnicos identificados no prazo máximo de 30
dias, segundo a lei do consumidor brasileiro, será recolocado outro produto
em perfeitas condições de funcionamento, com as mesmas especificações
técnicas.

Modelo contratual

O contrato será de preço global, onde o custo do microship utilizado, estará
incluso e constará em contrato.

Aplicador

Objetivo

O objetivo deste documento é especificar o modelo do aplicador que será
utilizado para a introdução do microship.

Especificação

gAplicador de transponder reutilizável até 10 vezes;

gAgulha acoplada ao corpo plástico;

gDimensões da agulha de 2,6 mm de diâmetro, 2,2 mm (furo) e 32 mm de
comprimento;
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gBisel otimizado para melhor aplicação do microchip;

gRevestimento de silicone, melhorando a introdução e o deslizamento
da agulha;

gDispositivo transparente de fixação do microchip no corpo do aplicador,
permitindo melhor manuseio e verificação antes da aplicação.

Condições de fornecimento

gCompra de lote inicial para o lançamento de 1100 aplicadores;

gOs aplicadores adquiridos deverão ser entregues com fuso máximo de
48 horas;

g  Em caso de problemas técnicos identificados no prazo máximo de 30
dias, segundo a lei do consumidor brasileiro, será recolocado outro produto
em perfeitas condições de funcionamento com as mesmas especificações
técnicas.

Modelo contratual

O contrato será de preço global, onde o custo do aplicador utilizado estará
incluso e constará em contrato.

Leitor

Objetivo

O objetivo deste documento, é especificar o modelo do leitor que será
utilizado para a leitura das informações contidas no michoship.

Especificação

gCaixa em ABS resistente ao impacto;

gTela em cristal líquido com 4 linhas x 20 caracteres e back light;

gAntena interna para leitura de microchips;

gMemória flash interna de 1 MB, com capacidade para gravar até 400
fichas de animais;

gBateria recarregável NiMH 9V, com autonomia de oito horas;

gFonte 12Vcc, 110/220V;

gLeitura de prontuários médicos em cartões eletrônicos de identificação
(smart card);

gLeitura de microchip ISO 11784 FDX-B, 134,2 Khz.
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Condições de fornecimento

gCompra de lote inicial para o lançamento de 1100 leitores;

gOs leitores adquiridos deverão ser entregues com fuso máximo de 48
horas;

gEm caso de problemas técnicos identificados no prazo máximo de 30
dias, segundo a lei do consumidor brasileiro, será recolocado outro produto
em perfeitas condições de funcionamento com as mesmas especificações
técnicas.

Modelo contratual

O contrato será de preço global, onde o custo do leitor utilizado estará
incluso e constará em contrato.

Serviços de marketing

Objetivo

O objetivo deste documento é detalhar a implementação e contratação da
divulgação do negócio.

Especificação

gEvento de apresentação do projeto para 100 pessoas;

gEvento de apresentação do produto para 50 pessoas;

gDivulgação publicitária nos principais meios de comunicação, específicos para
animais domésticos, nas capitais e grandes centros urbanos da região sudeste,
com periodicidade semanal para os 3 primeiros meses e mensal para o próxi-
mo ano;

gMateriais publicitários para distribuição em 540 clínicas, pet shop ou vete-
rinários, no prazo de 1 ano.

Condições de fornecimento

gAs divulgações devem se restringir aos meios de comunicação específicos
para animais domésticos.

Modelo contratual

O contrato será de preço global, onde o custo dos serviços/ materiais/equi-
pamentos utilizados estará incluso e constará em contrato.
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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
Nesse plano de negócio visamos a abertura de uma loja de calçados com

serviços de auto-atendimento, para atender ao público de baixa renda na região
central de Santo André, alicerçado no know-how de uma empresa varejista de
calçados em expansão, com a criação de uma marca — SapaShow — destinada
ao público popular classes C e D, que representa cerca de 58% do total da popu-
lação de Santo André, demonstrando o alto potencial a ser explorado nesse nicho
de  mercado.

Baseado em uma estratégia de liderança em custos, combinada com um
processo inovador de vendas via auto-atendimento, a SapaShow buscará atingir
3% de participação no mercado tendo um preço altamente competitivo associado
a uma política de marketing com um direcionamento ao público-alvo, e projeto
financeiro viável para as empresas brasileiras.
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2. OPORTUNIDADE
Ao vislumbrarmos o mercado de calçados da região do grande ABC, nota-

mos a possibilidade de preencher uma lacuna para um público que representa a
grande maioria da população e que é totalmente sensível a preço.

Para conseguir disponibilizar um diferencial competitivo de preço em rela-
ção aos estabelecimentos comerciais da região, adotamos a estratégia do auto-
atendimento, em que os produtos são dispostos em prateleiras e o próprio cliente
os escolhe e leva ao caixa. Com isso, conseguimos reduzir os gastos e possibilita-
mos a sensação de uma nova modalidade de aquisição um pouco mais direta.

Observamos também a inexistência ou insignificante aplicação de alguns
princípios de publicidade e marketing nos estabelecimentos concorrentes, o que
buscaremos explorar de forma direta com a utilização de diversos elementos de
publicidade, tais como: banners, busdoors, etc, além de alguns recursos mais so-
fisticados e de maior aprofundamento, como sistemas de CRM.

O trabalho baseia-se, em parte, na experiência e no desejo de que uma
grande rede de loja de calçados, se expanda, oferecendo ao público-alvo produtos
novos bem mais baratos e acessíveis.

3. A EMPRESA

3.1 Definição do negócio

A SAPASHOW é uma loja de calçados e acessórios que será instalada na
rua Cel. Oliveira Lima, no centro de Santo André, região com grande circulação
de públicos C e D, com baixa renda per capita. O foco do negócio é inserir uma
nova marca. Usaremos como diferencial competitivo a grande variedade de mo-
delos que acompanham as tendências da moda, aliados a preços acessíveis às
classes C e D.

12 - SapaShow.pmd 15/11/2006, 22:26663



664

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

3.2 Visão estratégica

  Tornar-se uma marca de referência no mercado de atuação, associada a
preços baixos e qualidade, dentro do padrão exigido pelas classes C e D.

3.3 Missão estratégica

 Promover o reconhecimento de nosso produto no mercado, levando aos
nossos clientes a satisfação de serem identificados como clientes ALVO, exigentes
no que tange aos padrões de qualidade a um custo mais baixo.

3.4 Público-alvo

 O foco do negócio é atender às classes C e D.

 3.5 Competência distintiva

Liderança em custo e uma inovação na região onde irá atuar, através de
um novo conceito de loja de calçados: o sistema auto-atendimento, recurso que
contribui para atrair o público e, ao mesmo tempo, visa à redução dos custos.

4. ANÁLISE ESTRATÉGICA

4.1 Objetivos estratégicos

Os objetivos estratégicos foram determinados de forma criteriosa para
pautar a evolução do negócio ao longo do período de três anos, servindo como
base forte para os anos subseqüentes. Através da análise desses objetivos, bus-
camos garantir o sucesso do negócio e a expressão da nossa missão. Os critérios
que escolhemos foram dispostos por ordem de importância e têm sua explicação
detalhada abaixo.

O primeiro objetivo: “ter a marca reconhecida na região em três anos, com
índice superior a 70%”, considerando para isto um indicador idôneo, proporcionado
por uma pesquisa de mercado realizada por empresa contratada.

Esse objetivo estratégico foi traçado baseado no fato de querermos uma
penetração forte na região, com máxima abrangência de potenciais consumidores
de nossos produtos.

O segundo objetivo: “obter o retorno do investimento em nove
anos”, visa manter nossas ações alinhadas à rentabilidade almejada. Esse
critério nos condiciona a buscar o retorno do investimento em prazo determi-
nado. Assim cremos poder imprimir uma rentabilidade contínua que, após o
pay-back, poderá apresentar-se mais visível e tangível aos sócios e administra-
dores sob a forma de dividendos e prêmios.
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O terceiro objetivo: “estar entre as três marcas de calçados mais co-
nhecidas e mais vendidas para as classes C, D e, se possível, para a classe E,
em um prazo de três anos”. Essa meta nos incentiva a especializar e aprimorar
nosso atendimento ao público-alvo, de forma a garantir a viabilidade das opera-
ções da empresa, mesmo com recursos limitados.

O indicador desse objetivo será uma pesquisa de mercado qualitativa e
quantitativa, para verificar se nossa marca expressa qualidade e bons preços.

O quarto objetivo: “obter um crescimento do faturamento de 35% até
o final de 2009”. Com isso temos um excelente referencial para atingir nossos
objetivos de pay-back em quatro anos, além de gerar uma sinergia de crescimen-
to que deve se propagar nos anos seguintes.

O quinto objetivo: “realizar um estudo para a abertura de uma filial
em outro ponto do Grande ABC após quatro anos”. Com esse objetivo visa-
mos expandir nossa empresa, utilizando o know-how adquirido. Com isso podere-
mos ampliar nosso faturamento e aumentar a visibilidade de nossa marca.

O sexto objetivo: “atingir um nível de fidelização acima de 25% em
quatro anos”. Alcançando esse nível de fidelização, poderemos ter um retorno
crescente maior, ampliar nossa margem de lucro e garantir um nível elevado de
faturamento.

Nossa base de dados será gerenciada, através de um software de CRM que
nos fornecerá sempre uma carteira atualizada, sobre a qual poderemos atuar com
campanhas específicas e direcionadas de marketing.

Com esses objetivos estratégicos buscamos alavancar ao máximo as opor-
tunidades e minimizar as ameaças, além de buscarmos, enfaticamente, atingir
nossa visão estratégica. A seguir, podemos observar os objetivos tabelados com
seus respectivos indicadores:

 
2006 2007 2008 2009

Pesquisa de 
mercado

40% 55% 70% 80%

ROI -52% -40% -25% 0%

Pesquisa de 
mercado 6o 4o 3o 3o

% Faturamento 

do ano base
100% 115% 126,5% 135,4%

Plano de 
Negócios x x x 1

% de retorno do 
cliente

1% 5% 15% 25%

3. Objetivos Estratégicos Indicador Metas

1) Ter a marca reconhecida na região em 3 anos
com um % superior a 70%.

6) Atingir um nível de fidelização acima de 25%
em 4 anos

2) Obter o retorno do investimento em 9 anos

3) Estar entre as 3 melhores marcas em custos
de calçados para classe C e D em 3 anos

4) Obter um crescimento do faturamento de 35%
até o final de 2009

5) Estudo de abertura de filial em outro ponto do
Grande ABC após 4 anos.
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4.2 Posicionamento estratégico

Para melhor enquadrar o tipo de estratégia competitiva a ser utilizada pela

empresa, optamos por adotar o modelo das estratégias competitivas genéricas de

Porter (1986). O modelo em questão preconiza três categorias básicas de estratégias:

liderança em custos, diferenciação e enfoque. Esta última categoria pode, ainda, ser

subdividida em foco em custo e foco em diferenciação. Nestes dois casos, a empresa

deve escolher o ambiente competitivo restrito associando-o a uma estratégia de baixo

custo ou de diferenciação, respectivamente.

A SapaShow deseja inserir-se em um mercado sólido das classes C e D. Nele

buscaremos traçar uma estratégia de liderança em custos focada em produtos de

qualidade e serviço de auto-atendimento, inédito na região.

Logo, a SapaShow, não só opta, mas, baseia sua existência no posicionamento

de “Liderança em Custos”, conforme diagrama de posicionamento estratégico.

Todas as ações tomadas na gestão e direcionamento da SapaShow, necessa-

riamente, devem e irão levar em consideração a questão da liderança em custos.

O desafio consiste em tornar rentável um investimento de alto montante como

estamos propondo, crendo que a construção de relacionamento com nossos clientes

nos transladará a um patamar confortável, mesmo diante de adversários fortes como

descritos na análise de concorrentes.

A diferenciação proposta aliada a uma gestão eficiente culminará na

maximização das probabilidades de sucesso da SapaShow e, certamente, será um

dos fatores principais, junto com o mercado, no sucesso do empreendimento. Entre-

tanto, estamos considerando o modelo Delta de Hax e Hilde II que fornece uma

contribuição ao pensamento estratégico de forma a complementar as estratégias ge-

néricas de Porter (1989).

O modelo Delta introduz o conceito de uma amarração contínua entre negócios,

compradores e complementadores gerando estratégias de lock-in de compradores e

lock-out de concorrentes. Vale lembrar que os complementadores não foram conside-

rados na estratégia de Porter, mas foram dominantes por mais de duas décadas,

assumindo um papel relevante no lock-in de sistemas: estratégia em que no grau de

lealdade do comprador a empresa é o mais elevado.

Cremos que o modelo Delta é uma expansão da formulação estratégica e que,

dentro de um mercado extremamente competitivo, nosso aprimoramento da capaci-

dade administrativa gerará um diferencial de difícil assimilação por parte dos concor-

rentes, devido à sua intangibilidade.
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Figura 1 — Posicionamento estratégico

4.3 Formulação das estratégias empresariais

Tendo em vista o posicionamento estratégico adotado e o foco em que a

empresa deverá fixar seus esforços, foram estabelecidas as principais estratégias,

nas quais, a empresa deverá se empenhar para chegar ao seu propósito:

g Contratar serviços de publicidade e marketing;

g Contratar serviço de segurança e monitoramento;

g Estabelecer alianças com fornecedores estratégicos, com custos competitivos;

g Investir em treinamento para atendente e caixa;

g Investir em treinamento para o pessoal de compras;

g Adquirir software analítico de CRM.

Na figura 2, mostraremos o confronto dos objetivos e as macro ações,

nas quais deveremos priorizar os trabalhos para que os objetivos sejam alcan-

çados.
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Figura 2 — Confronto entre estratégia e objetivos

A empresa pretende ter a marca reconhecida na região de Santo André
– SP, num prazo de três anos. Para que isto seja possível, trabalharemos a
imagem da loja para que a mesma consiga alcançar o seu primeiro objetivo.
Como sugestão dos próprios sócios, foi proposta propaganda em rádio, busdoor
e outdoor, não se esquecendo também de patrocínios de shows, da mala
direta e folder, analisando sempre se o serviço caberá dentro do orçamento.

A SapaShow tem como meta obter um crescimento do faturamento de
35% até o final de 2009. Para isto, está investindo em marketing e no auto-
atendimento com a intenção de tornar-se visualmente atrativa e mais compe-
titiva. Os sócios da empresa estipularam que a empresa deverá ter o retorno
do Investimento (ROI) num prazo de nove anos e, para que este retorno ve-
nha a ser uma meta real, os sócios se reunirão a cada fechamento de mês e
verificarão o andamento da empresa, apurando um resultado positivo ou ne-
gativo e previsionando uma possível alteração na ação que deverá ser toma-
da a partir desta análise. O sucesso do resultado das estratégias de negócios,
viabilizará um outro propósito, que é o investimento em novas filiais, onde
será fundamental a aliança com fornecedores estratégicos, tanto os de pro-
dutos, como os de serviços (ex: cartões de crédito). Proporemos promoções
em conjunto com estas administradoras, atraindo cada vez mais clientes e
facilitando a aquisição dos produtos oferecidos.
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O aumento do faturamento é uma das metas prioritárias. A empresa inves-
tirá em treinamento de pessoal na área de compras e gerenciamento, aproveitan-
do assim a capacidade tanto operacional quanto intelectual de cada um, incenti-
vando, através de premiações, idéias criativas e boas sugestões. Assim, as metas
de vendas serão atingidas.

Os sócios, para manter a boa imagem da empresa, querem investir em
segurança, visto que seremos uma loja de rua, e neste quesito, estariamos per-
dendo a luta para os concorrentes instalados nos shoppings, onde a clientela pro-
cura não só um bom atendimento como também segurança, bem estar e diversi-
dade. Com tais investimentos a empresa quer transformar o que seria um empe-
cilho em atrativo, atraindo assim parte dos clientes da concorrência.

Quando à verificação dos objetivos alcançados, temos a necessidade de avaliar
o peso de cada competência da empresa, conforme demonstrado na figura 3.

Figura 3 — Confronto entre estratégias e competências

No confronto entre as estratégias e competências, verificamos que a ges-
tão de marketing será a competência principal exigida na implementação do ne-
gócio, seguida da sua gestão financeira e estratégica.

Diante do resultado e já com os objetivos propostos no início da
implementação do negócio, verificamos através de análise que todos os esforços
iniciais deverão ser direcionados aos investimentos nessas gestões consideradas
fundamentais para a escolha dos sócios.
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Figura 4 — Confronto entre estratégia e concorrência

Como podemos ver na figura 4, tivemos que adotar uma estratégia
com diversas macro ações para podermos entrar na competição deste mer-
cado, mas com isso criamos alguns confrontos diretos, indiretos e alguns sem
impacto. No caso dos concorrentes diretos (C&A, Renner, Babuch, Besni,
American Shoes), nossa entrada pode obrigar alguns deles a alterarem as
estratégias para não perderem clientes para nós, os novos entrantes. Deve-
mos estar cientes da concorrência acirrada que pode estar se iniciando, pode
ser um confronto leal, como apenas, adotar as mesmas estratégias (contratar
serviço de propaganda e marketing, decoração, busca de parcerias, etc.),
criar novas promoções ou até o uso de forma desleal como criar uma retalia-
ção com os outros concorrentes, gerando assim uma barreira ou até a quebra
de nosso negócio.

No grupo dos concorrentes diretos a única estratégia ao nosso ver que não
teria impacto, seria a contratação de serviço de segurança e monitoramento, pois
todas as lojas já possuem este serviço.
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Figura 5 — Confronto entre estratégia e valor para o cliente

Através de estudos demonstrados na figura 5, foram verificados que exis-
tem para o nosso tipo de produto, quatro grupos de clientes:

Grupo I - Clientes potenciais atraídos pelo ambiente e produto — Esse
grupo provavelmente pode se tornar o mais assíduo na aquisição do nosso tipo de
produto, basta trabalhar a clientela com mais vigor, a fim de que possamos criar
uma certa fidelidade.

Grupo II - Clientes de empresas concorrentes — É formado pelos clientes
atraídos pela curiosidade, normalmente já é cliente da concorrência, conhece o tipo
de trabalho e as diferenças no atendimento de cada loja. Para esse tipo de cliente
nós apostamos no investimento do novo conceito de loja, visto que poderemos
oferecer um produto com preço mais competitivo que a maioria da concorrência.

Grupo III - Clientes em busca de produtos baratos — Com essa caracte-
rística são os que mais facilmente se tornarão nossos clientes, porém trabalharemos
sempre para mantê-los conosco, pois sendo sensíveis a preço, e não fieis à loja,
poderão a qualquer momento trocar-nos devido à concorrência.

Grupo IV - Clientes ocasionais — Grupo formado por clientes que de
uma forma geral não se preocupam com o ambiente, atendimento ou até a segu-
rança. Freqüentadores esporádicos que vêm à loja somente em datas comemora-
tivas, como: aniversários, casamentos, reuniões, etc. Para atrai-los, usaremos a
mídia, distribuição de folder e mala direta.
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Depois de divididos os grupos e classificados os clientes que se encai-
xam em cada um deles, podemos determinar que tipo de ação tomar para
atrair um determinado tipo de cliente. Devemos estar cientes de que toda
estratégia nesse sentido depende do marketing agressivo da empresa.

4.4 Implementação das estratégias empresariais

A implementação consiste na última etapa do planejamento estratégi-
co, talvez a mais difícil. Por mais que os objetivos estratégicos tenham sido
bem definidos, é importante que eles sejam implementados de forma adequa-
da. É preciso ser perseverante na implementação para conquistar e manter
vantagens competitivas.

A fase de implementação da estratégia consiste na definição detalhada
das atividades que serão necessárias para a consecução de cada uma das
macro ações previamente definidas na fase de formulação das estratégias
empresariais.

No caso da nossa empresa, voltamos a estratégia empresarial para uma
necessidade de mercado específica das classes C e D, portanto, nosso plano
de ação está direcionado para atender os objetivos desejados e a estratégia de
conquistar e fidelizar o nosso público-alvo.

As ferramentas mais comuns para implementação das estratégias são:
programa de objetivos, projetos, plano de metas, plano de ação e conjunto de
indicadores. Inicialmente, a ferramenta utilizada em nossa empresa para
viabilizar a implementação das estratégias foi o plano de ação, por fornecer o
suporte necessário à execução das atividades associadas a um responsável, a
um determinado período, a indicadores de progresso e a resultados esperados.

Através da análise SWOT verificamos que a gestão de marketing é um
ponto fraco da nossa organização, portanto, para atender nossos objetivos
estratégicos de reconhecimento da marca e fidelização do cliente, prevemos  a
necessidade de desenvolver um plano de lançamento da nossa loja/produto
visando atrair os clientes e um plano de marketing agressivo para mantê-los e
fidelizá-los.

As atividades para contratação de serviço de segurança e monitoramento
são necessárias para minimizar ameaças do ambiente externo e atrair o público
dos shoppings.

O resultado esperado com as atividades para “estabelecer alianças com for-
necedores estratégicos” será traduzido nos melhores acordos de parceria, não só
buscando tendências de moda como também parceiros na relação custo/benefício.
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No que tange à macro ação de investir em treinamento para a equipe de
compras, o resultado esperado é tê-la capacitada e motivada. Para isso, é neces-
sário a contratação de uma consultoria que ofereça treinamentos bem conceitua-
dos no mercado a um custo compatível com o budget disponível.

No plano de ação da nossa empresa constam atividades associadas à ela-
boração de um plano de expansão, visando atingir o objetivo estratégico de aber-
tura de uma outra filial.

Prevemos em nosso plano de ação as etapas necessárias para implementação
de um software CRM, a partir do 2° ano, de acordo com as soluções disponíveis no
mercado e com a melhor relação custo x benefício.

É importante ressaltar que o plano de ação é uma ferramenta dinâmica e
flexível de suporte à implementação das estratégias empresariais, podendo ser
ajustado de acordo com as mudanças de condições ambientais. Vamos utilizá-lo
como forma de acompanhamento das atividades necessárias na implementação
das estratégias e, para isso, serão realizadas reuniões mensais com todos os res-
ponsáveis para monitorar o cumprimento dos prazos pré-estabelecidos, indicado-
res de progresso das macroações e atendimento dos resultados esperados, reali-
zando ajustes no documento, caso seja necessário.

Figura 6 — Implementação da estratégia — Plano de ação

5. PLANO DE MARKETING

5.1Estratégia de posicionamento e produto

A estratégia de posicionamento da SapaShow será a liderança em custo,
oferecendo produtos que acompanham as tendências da moda, aliados a preços
acessíveis às classes sociais C e D.

12 - SapaShow.pmd 15/11/2006, 22:26673



674

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

Para introduzir e posicionar a imagem da marca SapaShow no mercado
alvo, destinaremos os esforços de marketing à comunicação dos principais benefí-
cios do produto e seu diferencial de mercado, que é justamente a grande varieda-
de de modelos a preços baixos.

De acordo com pesquisas realizadas, a área foco de atuação será o centro
da cidade de Santo André, especificamente a rua Cel. Oliveira Lima por ser um
local popular com grande circulação de pessoas. Nesse cenário, a SapaShow ofe-
recerá uma inovação na região onde irá atuar, através de um novo conceito de
loja de calçados: o sistema de auto-atendimento, o qual contribui para atrair o
público e ao mesmo tempo visa a redução dos custos.

5.2 Estratégia de marketing

Para a apresentação e estímulo do primeiro contato com a marca, permi-
tindo ao cliente conhecer o produto e, com isso, viabilizar o crescimento das ven-
das, a SapaShow prevê um investimento inicial em marketing de aproximada-
mente R$ 3.500,00 por mês. Adotamos como premissa um reajuste anual das
despesas em 4% baseado na projeção do IGPM.

Focamos em estratégias de divulgação especificamente voltadas ao nosso
público alvo, classes C e D, como segue:

Distribuição de panfletos ao redor da região de atuação e nas demais
cidades do ABC, não somente na fase de inauguração como também no decorrer
das atividades normais da loja, como ferramenta de divulgação de promoções e
modelos de calçados de nova coleção, além de manter o cliente sempre em
contato com a nova marca. Banners, para a loja, que chamem a atenção do
público e ao mesmo tempo divulgem vantagens como formas de pagamento e
preços especiais. Busdoor, que facilita o contato do público com a nova marca
uma vez que o ônibus circula com a propaganda da loja. Abrigo de ônibus no
centro de Santo André como forma de proximidade da marca com nosso público-
alvo. Na tabela a seguir podemos verificar com detalhes os investimentos em
marketing, conforme já mencionado:

Figura 8 — Gastos com marketing

12 - SapaShow.pmd 15/11/2006, 22:26674



675

Plano de negócios: Loja de calçados com auto-atendimento

vol. 4 - nº 1 - p. 655-772 - 2006

Além dessa ação inicial, queremos como estratégia de sustentação, a cria-
ção de um cartão fidelidade, através do qual será possível juntar um selo a cada
compra com valor acima de R$ 70,00, juntando dez selos o cliente terá direito a
trocá-los por qualquer produto da loja no valor de até R$ 20,00. Também quere-
mos a partir do segundo ano, o envio de mala direta aos nossos principais clientes
após obtermos um cadastro consistente.

Buscaremos parcerias com nossos fornecedores para a viabilização da cam-
panha de marketing, a fim de divulgar o nome e a imagem da SapaShow e do
fornecedor e dividir os custos do investimento.

O layout interno da loja proporcionará variedade e liberdade de escolha aos
clientes, pois todos os modelos estarão expostos nas prateleiras dos dois pisos e
disponíveis aos clientes através do sistema de auto-serviço: vários atendentes es-
palhados pela loja auxiliando eventuais necessidades de tamanho e cor.

Disposição interna (exemplo)

Figura 9 — Layout simplificado loja e projeção mezanino
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Realizamos um modelagem tridimensional da loja

Figura 10 — Visualização da loja 3D

Figura 11 — Visualização, estoque e área administrativa (mezanino ou segundo piso)
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Figura 12 — Visualização, estoque e área administrativa (mezanino ou segundo piso)

Figura 13 — Planta da loja utilizada na apresentação tridimensional
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5.3 Análise de mercado

O parque de calçados brasileiro, hoje, contempla mais de 7,2 mil indústrias
que produzem aproximadamente 665 milhões de pares/ano, sendo que 189 mi-
lhões são destinados à exportação. O setor é um dos que mais gera empregos no
país. Em 2003, cerca de 280 mil trabalhadores atuavam diretamente na indústria.

Hoje, o calçado é o terceiro principal item da balança comercial brasileira.

Brasil — Mercado de Calçados:

(1): em milhões de pares

(2): em pares

Fonte: Abicalçados

Importação brasileira de calçados por origem — 2004:

Fonte: Abicalçados

ITEM 2002 2003 2004 

PRODUÇÃO (1)  642 665 755 

IMPORTAÇÃO (1)  5 5 9 

EXPORTAÇÃO (1)  164 189 212 

CONSUMO APARENTE  (1) 483 481 552 

CONSUMO PER CAPITA (2) 2,84 2,83 3,02 

 

PAÍS US$ % PARES PM 

China 45.853.172 70,2 7.282.658 6,30 
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Variação de Preços no Varejo (INPC)*:

Fonte: IBGE

* Medição do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), com-
preendendo produtos consumidos por indivíduos com renda de zero a oito salá-
rios mínimos.

Variação de preços no varejo (IPCA)*:

Fonte: IBGE

* Medição do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Ampliado), com-

preendendo produtos consumidos por indivíduos com renda de zero a vinte

salários mínimos.

TIPO 2004 2003 2002 

% CALÇADOS E ACESSÓRIOS 56,11 104,94 66,47 

% SAPATO MASCULINO 51,85 79,94 87,87 

% SAPATO FEMININO 68,52 105,34 114,86 

% SAPATO INFANTIL 38,74 80,87 40,29 

%SANDÁLIA/CHINELO  MASCULINO 73,97 199,10 66,95 

%SANDÁLIA/CHINELO FEMININO 21,32 67,71 47,28 

%SANDÁLIA/CHINELO INFANTIL 37,26 121,09 102,09 

% TÊNIS 60,19 110,61 50,12 

 

TIPO 2004 2003 2002 

% CALÇADOS E ACESSÓRIOS 56,11 104,94 66,47 

% SAPATO MASCULINO 51,85 79,94 87,87 

% SAPATO FEMININO 68,52 105,34 114,86 

% SAPATO INFANTIL 38,74 80,87 40,29 

%SANDÁLIA/CHINELO  MASCULINO 73,97 199,10 66,95 

%SANDÁLIA/CHINELO FEMININO 21,32 67,71 47,28 

%SANDÁLIA/CHINELO INFANTIL 37,26 121,09 102,09 

% TÊNIS 60,19 110,61 50,12 
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População residente em Santo André segundo faixa etária e sexo:

Fonte: IBGE — Censo demográfico 2000

Rendimento médio nominal mensal e renda média mensal dos responsá-
veis pelo domicílio total e por sexo — Santo André:

Fonte: Censo 2000 / IBGE

IDADE HOMEM MULHER TOTAL % 

 0 a 4 24.224 23.461 47.685 7,34 

 5 a 9  24.852 24.223 49.075 7,56 

10 a 14 27.788 27.302 55.090 8,48 

15 a 19 30.780 30.781 61.561 9,48 

20 a 24 29.807 30.446 60.253 9,28 

25 a 29 26.745 28.022 54.767 8,43 

30 a 34 25.348 26.917 52.265 8,05 

35 a 39 25.225 27.518 52.743 8,12 

40 a 44 23.079 25.191 48.270 7,43 

45 a 49 19.778 21.712 41.490 6,39 

50 a 54 15.863 17.892 33.755 5,20 

55 a 59 11.729 13.588 25.317 3,90 

60 a 64 9.903 11.886 21.789 3,36 

65 a 69 7.353 9.321 16.674 2,57 

70 a 74 5.548 7.613 13.161 2,03 

75  e mais 5.793 9.643 15.436 2,38 

TOTAL 313.815 335.516 649.331 100,00 

 

GERAL 1.201,14 

Mulheres 746,63 
Rendimento Médio Nominal Mensal 

(em R$) 
Homens 1.340,25 

GERAL 1.091,06 

Mulheres 667,80 Renda Média Mensal (em R$) 

Homens 1.223,25 
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Distribuição percentual da população segundo renda per capita (em SM -
salário mínimo) — Santo André:

Fonte: Microdados da amostra — Censo 2000 / IBGE

5.4 – Análise da cadeia de valor e das competências centrais

Segundo Porter (1990), através do modelo de cadeia de valor, a empresa
busca apresentar quais as atividades desenvolvidas que geram valor para o clien-
te. O autor subdivide a cadeia em atividades principais e de apoio (suporte) com
as respectivas ações ou tarefas desempenhadas por cada setor da empresa.

Utilizando o modelo proposto por Porter, foi estruturada a análise da cadeia
de valor da empresa tendo-se chegado ao seguinte gráfico:

Figura 14 — Cadeia de valor

4 

5 

6 

5 

RENDA PER CAPITA % 

Até 1/2 SM  10,2 

Mais de 1/2 a 1SM  13,9 

Mais de  1 a 2SM  25,2 

Mais de  2 a 3SM  16,2 

Mais de  3 a 5SM  16,9 

Mais de  5 a 10SM  12,3 

Mais de 10SM  5,4 

N 649.331 
Total 

% 100,0 
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Uma análise do gráfico mostrado na figura 14 permite verificar as ativida-
des principais que são primordiais para a manutenção da empresa e para obten-
ção de vantagens competitivas em relação aos potenciais concorrentes. Pode-se
destacar, dentre estas atividades, os aspectos que envolvem o auto-atendimento
da grande quantidade de produtos, preço baixo e o bom gerenciamento dos
estoques.

Outra atividade a ser destacada, e que será de grande importância no
atual estágio da empresa, é um forte esforço de marketing e utilização da ferra-
menta CRM, garantindo a atração, fidelização e retenção dos clientes.

Nas atividades de suporte, destaca-se a necessidade do desenvolvimento
de atividades de gestão financeira (contabilidade e finanças), estratégia do ne-
gócio e de recursos humanos (treinamento, aspectos legais, remuneração, e
outros). Boa parte destes serviços serão terceirizados.

Conforme verificado na figura apresentada, a cadeia de valor engloba uma
série de atividades que devem estar harmonizadas para entregar ao cliente um
produto e/ou serviço pelo qual ele esteja disposto a pagar. Dando continuidade ao
planejamento e com base na cadeia de valor, pode-se começar a delinear as com-
petências e capacidades organizacionais para que os objetivos sejam alcançados.
Estas competências, portanto, apontam para os aspectos que diferenciariam o ne-
gócio dos padrões oferecidos pela concorrência e que geram valor para os clientes.
Os dados são traduzidos e resumidos por ordem de importância relativa na tabela
apresentada na figura 15.

Figura 15 — Mapa de recursos e competências essenciais
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A figura 15 apresenta o portfólio de competências centrais que a empresa
possui. Para cada competência identificada são apresentados sua importância re-
lativa (expressa em termos de porcentagem) e seu peso (representado em uma
escala crescente de valor de zero a dez. Quanto mais próximo de dez, melhor
desenvolvido — ponto forte). Além disso, na tabela em questão, são apresentadas
descrições da atual situação de cada competência, bem como, da percepção do
estágio ideal de seu desenvolvimento. Neste momento, como a empresa encon-
tra-se em fase de criação, a análise foi baseada principalmente na cadeia de valor
e nas competências individuais dos sócios proprietários, que juntas, formam as
competências organizacionais. É importante ressaltar que estas poderão ser alte-
radas no decorrer do processo de evolução e maturação da empresa.

A seguir é apresentado, de forma gráfica, um desdobramento da tabela
supracitada onde foram indicados os graus de importância das competências, ba-
seados em percepções de mercado e da análise da cadeia de valor.

Figura 16 — Importância relativa das competências centrais

O gráfico apresentado na figura 16 representa a valorização relativa das
competências que são fundamentais e que precisam ser mantidas ou desenvolvidas
conforme a disponibilidade de recursos. Podem ser citados como exemplos, a ges-
tão de marketing, atendimento ao cliente e fidelização, que são fundamentais no
atual estágio de desenvolvimento do negócio. Por estar em fase de criação, a ges-
tão financeira também tem grande importância, pois, a empresa necessita que seu
capital seja devidamente gerido, para que se possa realizar de forma balanceada os
investimentos necessários para adquirir/desenvolver as demais competências.

Definidas as competências e atribuída a sua devida importância, pode-se
analisar o estado da empresa no que tange ao desenvolvimento destas competên-
cias. Isto é feito utilizando uma escala para designar se a competência apresenta-se
como um ponto forte ou como um ponto fraco, considerando que, quanto mais
perto do valor 10 (dez) na escala, mais se encontra desenvolvida. A nota de corte
entre ponto forte ou fraco atribuída foi 7 (sete).
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O gráfico da figura 17 apresenta as referidas competências de forma a
permitir uma melhor visualização dos respectivos estágios de desenvolvimento
das mesmas.

Figura 17 — Mapa de competências

5.5 – Análise do micro ambiente

Realizada a análise da cadeia de valor e tendo sido mapeadas as compe-

tências centrais da empresa, é necessário expandir a abordagem até o nível do

micro ambiente que a envolve. Essa análise será executada utilizando uma adap-

tação ao modelo desenvolvido por Porter (1990), denominado Modelo de Cinco

Forças. É importante destacar que o modelo adotado está focado somente nos

ambientes setoriais, não contemplando, portanto, uma análise do macro ambien-

te. A avaliação será conduzida mais adiante, no item II. 4 deste trabalho, utili-

zando outra metodologia. Segundo Silveira (2004), o modelo de Porter não leva

em consideração a importância das empresas que complementam a cadeia de

valor do setor (aliados estratégicos) e que pode ter importância crítica na

competitividade como um todo. É por este motivo que se faz necessário acres-

centar este parâmetro ao modelo original de Porter, adaptando-o ao contexto

desejado, conforme pode ser visualizado na figura 18.
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Figura 18 — Análise das forças competitivas do setor

Analisando o varejo de calçados da região do centro de Santo André,

identificou-se uma oportunidade de inovar o conceito de loja de calçados

para o público C e D, utilizando o modelo de auto-atendimento que dá total

liberdade para os clientes decidirem suas compras a custos mais baixos do

que os da concorrência atual.

Sendo assim, foi vislumbrada uma entrada nesse mercado, a qual de-

penderá de importante parceria com fornecedores de calçados, sob a respon-

sabilidade da gestão estratégica do negócio e da qualidade, e uma atração

inicial de clientes que precisam ser fidelizados ao longo do tempo, tendo a

gestão de marketing e de TI (utilizando a ferramenta CRM) um papel de

suma importância para o sucesso.

Devido à grande importância da gestão de marketing, conforme já men-

cionado, serão necessários investimentos significativos para seu desenvolvimen-

to. Isto pode, inicialmente, ser suprido por intermédio de contratação de uma

empresa especializada que atue neste segmento. É necessário, portanto, um

perfeito alinhamento com a missão, visão e estratégia do negócio.

Quanto aos concorrentes, pode-se imprimir uma vantagem competitiva

sobre os mesmos se o diferencial proposto, no que tange ao portfólio de produ-

tos, ambiente de auto-atendimento e qualidade do produto for perseguido o que

deve tornar esta disputa mais acirrada a médio/longo prazo, período em que a

empresa, por atingir um estágio mais adiantado de desenvolvimento, pode vir a

ficar em evidência e despertar a atenção dos concorrentes, correndo o risco de

ter suas estratégias redesenhas.
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5.6 Análise da concorrência

Iniciaremos apresentando a imagem que descreve os concorrentes
categorizados por suas características e atuação estratégica. A figura 19 representa
o detalhamento da concorrência.

Figura 19 — Concorrência

Identificação dos concorrentes

Grupo A - Concorrentes diretos — Constituído pelos concorrentes que
apresentam igual oferta de produtos/serviços ao mesmo mercado alvo (classe C e D)
e que possuem localização na mesma área geográfica planejada para o negócio
(Centro - Santo André). São eles: C&A, Renner, Babuch, Besni, American Shoes.

Grupo B - Concorrentes diretos — Formado por concorrentes que apre-
sentam uma oferta semelhante de produtos/serviços para o mercado-alvo (classe
C e B) e que possuem localização na mesma área geográfica planejada para o
negócio (Centro - Santo André). São eles: Pixolé, Mundial, Kallan, Pontal e Galluzzi.

Grupo C - Concorrentes indiretos — São as lojas de calçados segmenta-
das que atendem ao mercado de clientes da classe B, e que possuem localização
próxima à área geográfica planejada para o negócio (Centro - Santo André). São
eles: Regina Rios e Di Pollini (ambas no Shopping ABC).
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Grupo D - Concorrentes indiretos — São as lojas de calçados, também
segmentadas, que atendem ao mercado de clientes das classes B e A, e que
possuem localização próxima à área geográfica planejada para o negócio (Centro
– Santo André). São eles: Fascar (Shopping ABC Plaza), Arezzo, Corello, Carmen
Stephens e CNS (todas no Shopping ABC).

Grupo E - Possíveis entrantes — São as boutiques e grifes de moda que
trabalham com calçados como acessórios para o vestuário oferecido em suas lo-
jas. Além disso, suas localizações são próximas da área geográfica escolhida para
o negócio (Centro – Santo André) e tem como público-alvo as classes A e B. São
eles: Guaraná Brasil, Zoomp e Ópera Rock (todos localizados no Shopping ABC).

Em suma, os concorrentes do grupo B foram considerados de grande capa-
cidade de migração para atuar no segmento de mercado planejado, os Grupos C
e D como sendo concorrentes indiretos, pois, são negócios segmentados para um
público diferente do nosso. Já os concorrentes do grupo E, embora precisem ser
considerados e constantemente monitorados como nos demais grupos, represen-
tam uma parcela da concorrência com uma baixa capacidade de migração.

Análise dos concorrentes

O passo seguinte no planejamento foi conduzir uma análise da concorrên-
cia sob a luz das competências identificadas na empresa em implantação. Foram,
então, atribuídos graus (0 a 10) para expressar o valor de competência identificada
quando desempenhada pela concorrência. A figura 8 resume esta comparação.

Figura 20 – Análise dos concorrentes

Grupo A – Quanto aos concorrentes desse grupo, foi constatado um dife-
rencial em nossa competência de Gestão de Recursos Humanos, a qual proverá
uma vantagem no atendimento aos clientes e a conseqüente fidelização dos mes-
mos, tornando a empresa um ícone no mercado.

É notório, porém, que é preciso desenvolver as competências referentes à
Gestão Estratégica do Negócio e, principalmente, à Análise do Mercado e Concorrên-
cia, uma vez que, comparativamente aos concorrentes a empresa apresenta índices
um pouco abaixo da média totalmente sem, contudo, comprometer o desempe-
nho perante o mercado, por ser uma empresa nova e ainda em desenvolvimento.
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No que tange às demais competências de Gestão de Tecnologia da In-
formação, Qualidade e Custos, Recursos Humanos e Financeira, constata-se
que a empresa apresenta o mesmo estágio de desenvolvimento dos concor-
rentes, o que denota ser um ponto forte a ser explorado a favor do negócio.

Grupos B, C, D e E — no que se refere à concorrência oferecida pelos
integrantes dos grupos acima, verifica-se a necessidade de atenção especial
que deve ser dada à competência de Gestão Estratégica do Negócio e à Aná-
lise de Mercado e da Concorrência, as quais estão com valor inferior ao de
mercado. Nas demais competências, a empresa apresenta um desempenho
médio, com uma significativa vantagem na Gestão de Qualidade e Custos.

5.7 Análise do macro ambiente

Uma vez concluída a etapa anterior de análise do ambiente interno, é
necessário expandir a abordagem aplicada visando contemplar fatores agora
presentes em dimensões externas à organização (macro-ambiente), que po-
dem influir direta ou indiretamente nas estratégias a serem adotadas pela
empresa. Ao efetuar a análise deste macro ambiente, foram consideradas
diversas variáveis, presentes nos ambientes político/social, econômico, mer-
cado/produto, tecnológico e capital/trabalho. Os parâmetros ordenados por
ambientes e acrescidos de uma dimensão temporal de quatro anos passaram
a compor o cenário global de atuação da empresa. Para fins acadêmicos, foi
considerado apenas um cenário de referência. Contudo, a literatura preconi-
za que em situações reais devam ser elaborados cenários alternativos com
desdobramentos diferentes do cenário adotado, podendo apresentar postu-
ras otimistas, pessimistas ou, ainda, conservadoras. O cenário de referência
elaborado, denominado de cenário A, foi sintetizado e apresentado nas ta-
belas subseqüentes. Em sua prospecção, constatam-se alguns fatores extre-
mamente relevantes para o ramo varejista de calçados, bem como para o
mercado cliente situado em Santo André, dentre os quais ressaltam-se os
seguintes:

 g Eleições em 2006 e 2008;

 g Redução da inflação nos próximos anos;

 g Queda na taxa de juros;

 g Crescimento do mercado devido ao aumento demográfico e peque-
na, mas significativa, melhoria na distribuição de renda prevista para
os anos posteriores.

Em cada ambiente componente do referido cenário foram identifica-
dos aspectos específicos que terão impactos diferenciados no delineamento
da estratégia a ser concebida.
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Através destes parâmetros, foi possível identificar algumas oportunidades

e ameaças à empresa. Hipóteses descritas com mais detalhes e segregadas por

ambiente de atuação nos parágrafos seguintes.

Ambiente Político/Social:

No âmbito político/social, é apresentada uma internacionalização cres-

cente da economia, além do aumento da arrecadação de impostos com acrésci-

mos nas taxas através de reforma tributária.

Foi também antecipado um protecionismo intencional ao consumidor que

deve ocorrer com o aprimoramento do Código de Defesa do Consumidor e com

a intervenção dos órgãos reguladores, além de crescente produção industrial e

exportação com conseqüente diminuição no nível de desemprego.

No cenário internacional, terão início as perspectivas de resolução da guerra

entre os EUA e Iraque, com a instalação de um governo provisório, a retirada

das tropas americanas do solo iraquiano e uma provável estabilização do preço

do petróleo.

Os grandes desafios a serem superados decorrerão da violência e da

falta de segurança no estado de São Paulo, fatores que aumentam a prefe-

rência das pessoas por shoppings centers para efetuar suas compras e se

divertirem.

Ambiente econômico:

A oscilação da moeda americana e os impactos internacionais na eco-

nomia brasileira trarão resultado positivo nas exportações brasileiras, provo-

cando um aquecimento econômico, a redução da dívida externa, a possível

estabilização da inflação anual associada à esperada queda da taxa de juros

no longo prazo, sinalizando para uma certa estabilidade no câmbio monetário.
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Ambiente Mercado/Produto:

O mercado da empresa deverá ter um crescimento grande já no ano
de 2008, quando terá sua marca conhecida e consolidada, possibilitando em
2009, um novo estudo sobre a abertura de uma filial em outro ponto do
Grande ABC.

Inicialmente, a concorrência estará focada em custos e formação de
alianças estratégicas, tendo a atenção do negócio para o atendimento e
fidelização do cliente. A empresa poderá levar vantagem competitiva, já que
a cada ano que passa, os consumidores desta classe social ficam mais exigen-
tes e buscam qualidade de produto associado a preço e atendimento. Para
atingir a posição de líder de mercado, as competências centrais da empresa,
identificadas anteriormente, deverão estar em elevado estágio de desenvolvi-
mento em 2008, em níveis acima do mercado.
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Ambiente tecnológico:

Terá grande importância, na estratégia da empresa, a implementação da
ferramenta CRM que será a chave para o sucesso do negócio, garantindo um bom
marketing de relacionamento e a fidelização dos clientes.

Também será necessária a implantação de softwares para a área finan-
ceira e para controle e gerenciamento de estoques.

Ambiente relação capital x trabalho:

Apoiada em um nível de desemprego muito alto e que está gerando uma
oferta enorme de mão-de-obra, a empresa adotará uma política de remuneração
fixa e utilização de atendentes, com o intuito de redução de custos. Estabelecerá
o cumprimento de metas e competência ao gerente, que terá o reconhecimento
de seu desempenho e participação nos resultados da loja, sustentados nas avalia-
ções e no direcionamento da Gestão de RH.

5.8 Análise SWOT

Através da metodologia da SWOT, difundida desde 1973 a partir de uma
conferência sobre negócios em Harvard, fizemos a associação das oportunidades
e das ameaças identificadas no ambiente externo (macro ambiente), levando em
consideração a classificação entre político-social, econômico, mercado/produtos,
tecnologia e relação capital/trabalho, com as competências identificadas no ambi-
ente interno (micro ambiente), conforme levantamento efetuado anteriormente.
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Através da análise da probabilidade de ocorrência (PO) e do grau de
relatividade de importância (Rel), pudemos identificar qual o nível de preo-
cupação com as ameaças, levando em consideração as defesas existentes
em decorrência de pontos fortes, e os problemas a serem enfrentados em
decorrência dos pontos fracos, ambos identificados no mapa de competências.

Também pudemos identificar o nível de importância de cada oportuni-
dade, em decorrência da existência de pontos fortes para alavancagem e de
pontos fracos que criam restrições.

O resultado aparece no quadro da SWOT demonstrado abaixo:

Figura 21 — Oportunidades SWOT
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Figura 22 — Oportunidades SWOT

De uma maneira geral, a empresa apresenta boa capacidade de defesa e
de aproveitamento das oportunidades identificadas. As ameaças e oportunida-
des com maior densidade são o foco principal das macro ações demonstradas no
item VI, a seguir:

Ameaças — Defesas e Problemas:

Crescimento da informalidade:

Produtos vendidos na informalidade geram concorrência desleal, por não
terem embutidos em seus preços os impostos e os custos de operação e adminis-
tração de uma loja.

Preferência do público por shoppings devido ao aumento da violência:

É crescente a preocupação com a violência, em qualquer classe social,
visto que o marginal, hoje, já não escolhe a vítima pelo seu poder aquisitivo e,
sim, pela oportunidade ou pela facilidade de abordagem do local e horário.
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Oportunidades — Alavancas e Restrições:

Alta concentração de classes C e D na região de Santo André:

Conforme consulta ao site www.seade.gov.br, censo IBGE é visível esta
concentração, e o local onde a loja será instalada tem uma circulação de
pedestres muito alta.

Aumento da renda e do crédito:

Em decorrência da retomada do crescimento econômico, da estabilida-
de monetária e da redução nas taxas de juros, que no início do Governo Lula
estava em 26,5% a.a. e que atualmente está em 19,25%.

Aumento da demanda por tendências de moda e qualidade:

A maioria dos consumidores brasileiros costuma ser muito exigente quanto
a preço e qualidade, principalmente, o público-alvo de nosso negócio (classes C
e D).

Sermos a primeira loja de rua com auto-atendimento na região:

Todas as lojas da região trabalham com vendedores comissionados, tendo
custos maiores que o nosso.

Inovação na forma de atendimento e ambiente:

Ambiente agradável e inovador na região de Santo André, onde se encon-
tra. Visualização de todos os modelos e cores de produto, que após a escolha é
levado, sem intermediação de um vendedor.

5.9 Canais de distribuição

A distribuição dos produtos será realizada através de canais de venda
direto ao público final (varejo). A princípio será aberta apenas uma loja em
Santo André, na rua Cel Oliveira Lima; estudaremos posteriormente a viabili-
dade de abertura de um outro ponto no Grande ABC, visando expandir o al-
cance da marca na região.

5.10 Política de preços

O estudo da política do preço de venda foi baseado no mark-up de 1,9, que
é a média do mercado tirada de pesquisas com fornecedores, representantes de
vendas, e do know-how de uma grande rede de calçados.

A SapaShow irá trabalhar com uma política de preços bastante agressiva,
voltada para atender seu público-alvo na região em que irá atuar. Seu objetivo é
ter um preço altamente competitivo, absorvendo 3% do market share a partir
do segundo ano de existência.
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5.11 Projeções de vendas e sazonalidade

As estimativas de vendas da SapaShow são baseadas nas pesquisas de
mercado e na premissa de adquirir 3% de participação no mercado alvo. As clas-
ses C e D representam cerca de 58% do total da população de Santo André,
mostrando o alto potencial a ser explorado neste nicho de mercado.

Adotamos também como premissa da projeção de vendas, um crescimento
de 15% em 2007, 10% em 2008 e 7,5% em 2009, sendo que a partir de 2010
estimamos um crescimento anual das vendas em 5% considerando que a loja já
terá passado pelo período de maturação e possuirá uma base de clientes mais
estável. A questão da sazonalidade é nítida no 1º trimestre, quando as vendas
tendem a cair, e no 4º trimestre, quando as vendas aumentam significativamente
em virtude das festas de final de ano.
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Figura 23 — Projeção da evolução das vendas, para os próximos dois anos,
realizadas a partir de modelagem estatística de uma série temporal, fornecida por
uma grande rede varejista do setor de calçados.

Figura 24 — Detalhamento da previsão para os próximos dois anos com
bandas de confiança de 10 %.
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Figura 25 — Estes são os valores preditos para os próximos dois anos com
intervalo de confiança de 90% e através de outras metodologias (redes neurais e
séries temporais).

6. PLANO OPERACIONAL

6.1 Operações

A SapaShow será uma loja de auto-atendimento de dois andares, com
salão inferior de trezentos metros quadrados e mezanino de igual tamanho, desti-
nando duzentos metros quadrados para venda e o restante para vestiário, refeitó-
rio e escritório administrativo, conforme o plano financeiro. Prevemos a realização
de serviços de manutenção periódica, visando manter o ambiente dentro dos pa-
drões adequados de funcionamento, como por exemplo: pintura das paredes,
substituição de estofado em poltronas, lâmpadas e móveis.

Faremos registro da marca SapaShow para todos os fins, de acordo com as
normas legais para evitar problemas futuros com outros estabelecimentos que
possam se aproveitar da nossa marca.

Adquiriremos computadores para loja e escritório com os devidos softwares
para gestão de vendas/caixa, estoques, financeiro e futuramente CRM.
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Na área financeira e de marketing, quando da tomada de decisão, será
necessário conhecer índices de vendas ao longo de um determinado tempo.
Faremos acompanhamentos através de gráficos para que sejam identificadas
as tendências do mercado e, nas sazonalidades de vendas, poder projetar me-
lhor as maiores necessidades de capital de giro, produtos/estoques e promo-
ções/liquidações.

Visando um bom atendimento no início das operações, a SapaShow
trabalhará com dez atendentes, três caixas e um gerente, e adotará o critério
de contratação temporária nos períodos de pico. Com a melhoria de performance
da loja, a contratação efetiva para o ano seguinte contará com os dois tempo-
rários que melhor se destacarem no ano em questão.

6.2 Estrutura organizacional

Organograma

Figura 26 — Organograma e alocação considerando turnos.

6.3 Processo de comercialização

Todos os nossos produtos serão comprados para revenda junto a forne-
cedores que aliam qualidade a preço baixo. Através da participação em feiras
de calçados e da experiência com os produtos dos fornecedores (porcentagem

de reclamações e defeitos), análise de preço e qualidade, otimizaremos a rela-
ção custo/qualidade para o mix de produtos de nossa loja.
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6.4 Exigência de mão de obra

Nas lojas, necessitaremos de funcionários com “visão cliente” e ágeis nos
processos de reposição de mercadorias nas prateleiras. Na área de compras,
será necessário avaliar o número de pedidos de compra em relação às grades
necessárias para atender ao consumo de nossa loja, acompanhar os pedidos
entregues em seus prazos e as necessidades de estoques, pois entregas em
quantidades erradas ou estoques altos, no final, terão um custo muito maior do
que o esperado, mudando aquilo que colocamos como meta ”Custo Baixo”.
Deverá, ainda, o comprador ter um amplo conhecimento de moda e tendências,
bem como, um relacionamento com potenciais fornecedores que se adeqüarem

à estratégia do nosso negócio.

Na área financeira e de marketing será necessário conhecer as sazo-
nalidades de vendas para projetar necessidades de capital de giro, produtos/

estoques e promoções/liquidações.

Toda a equipe será treinada especificamente para atuar em seus setores
com presteza, sendo formada em parte, por internos, e em parte, por contratação
de terceiros (consultores). Os funcionários deverão ser educados e ágeis nos
processos de reposição de mercadorias nas prateleiras.

O conhecimento de vendas de todos os atendentes e vendedores será
avaliado para saber a necessidade de treinamento a ser dado, com a finalidade
de deixar todos no mesmo nível. Faremos demonstração do nosso produto, pois,
assim, o vendedor terá informações e solucionará dúvidas do cliente dando-lhe

maior confiança tanto no produto como na loja.

Faremos contatos com fornecedores e fabricantes para que sejam nossos
parceiros e dêem treinamento aos nossos funcionários, minimizando o custo e

esclarecendo de forma mais técnica, dados importantes do produto.

Exiberemos programas de aprendizado através de filmes e vídeos sobre

vendas e, ainda, contrataremos uma consultoria com especialistas na área co-
mercial para mostrar detalhes de como ser um bom vendedor.
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6.5 Fluxo de recebimento e venda de produtos

6.6 Estrutura física e equipamentos

Instalações físicas exigidas

Loja — salão com trezentos metros quadrados, com mezanino de estoque,
vestiário, refeitório e escritório administrativo.

Equipamentos utilizados no processo

Aquisição de computadores para informatização da loja e escritório, com os
devidos softwares para gestão de vendas, controle do estoque, e financeiro (CRM).

Manutenção

Periodicamente, realizaremos serviços de manutenção, visando manter o
ambiente dentro dos padrões adequados de funcionamento.

Ex.: pintura das paredes, substituição de estofado em móveis, boa ilumina-
ção, disposição da mercadoria, higienização.

6.7  Custos operacionais

Custo variável unitário

Refere-se a todos os custos que variam de acordo com as vendas, sen-
do: Custo da Mercadoria Vendida (CMV), que no nosso caso é o próprio valor
pago pelo calçado, bolsa ou acessório junto ao fornecedor; comissões do ge-
rente da loja e do responsável de compras (diretor) estipuladas em 1% e 2%,
respectivamente, do faturamento da loja; e os impostos, todos calculados com
base nas vendas:
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g IR — é estipulado um lucro de 8% e alíquota de 15%;

g CSLL — é estipulado um lucro de 9% e alíquota de 12%;

g PIS — alíquota de 0,65%;

g COFINS — alíquota de 3%;

g ICMS — é pago com alíquota de 18%, porém com direito a créditos
sobre as compras, com alíquotas de 7%, 12% ou 18%, de acordo com o
estado de origem.

Custo fixo

São todos os custos independentes das vendas da loja, como os salários da
área administrativa e de informática, caixas, estoquistas e atendentes, aluguel do
estabelecimento e IPTU, contas de água, luz, telefone, internet e serviços contábeis
e advocatícios, além dos seguintes impostos sobre a folha de pagamentos:

g INSS — alíquota de 27,8%;

g FGTS — alíquota variável de 7,65% a 11%.

7. PLANO FINANCEIRO

7.1 Estratégia financeira

A estratégia financeira do projeto é a geração de caixa permanente das
atividades através do aumento do volume de vendas, com baixos investimentos e
sem a utilização de capitais onerosos para suportar os altos custos fixos do negó-
cio, que representam 30,47% da receita bruta no primeiro trimestre de vida da
empresa. Essa estratégia permite a redução constante deste impacto, chegando
em 2015 a 14,54%, sendo que já em alguns períodos trimestrais projetados nos
dois primeiros anos, a empresa atinge alguns resultados positivos. Em 2007 chega
praticamente ao ponto de equilíbrio com um pequeno lucro de R$ 11.880,90
(0,33% da receita bruta), e em 2008 inicia uma trajetória de lucros crescentes
com R$ 73.617, (1,79 % da receita bruta) chegando em 2015 a R$ 667.166,36
(8,74 % da receita bruta).

7.2 Estrutura de capital do projeto

A estrutura de capital do projeto é demonstrada no quadro abaixo e foi
montada para evitar custos com capital de terceiros em função do grande im-
pacto nos resultados iniciais, o que poderia tornar o negócio inviável. A forma-
ção do capital inicial do projeto resulta do valor dos investimentos iniciais em
ativos imobilizados no valor de R$ 306.000,00 somados ao valor da necessidade
de capital de giro inicial de R$ 110.383,27 e 14% das despesas do 1º ano no
valor de R$ 41.160,48, totalizando R$ 457.543,75.
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7.3 Financiamentos

Não há custos com financiamentos de capitais de terceiros em função da estra-

tégia empregada. Apesar disto, foi feito um levantamento das opções de financia-

mento existentes no mercado para pequenos negócios, demonstrado no anexo 7,

que poderão ser utilizadas caso haja necessidade de obter recursos de terceiros no

curto ou médio prazo.

7.4 Política de investimentos

No anexo 1, demonstramos o quadro de investimentos na estrutura da empre-

sa para os dez anos projetados e, no anexo 5, o quadro de despesas com depreciação

e amortização projetadas. A política empregada é a realização de todos os investi-

mentos iniciais necessários, investindo, ao longo dos dez anos, apenas em reformas

programadas a cada dois anos, coerente com a estratégia financeira de baixos inves-

timentos.

7.5 Política de distribuição de lucros

Foi acertada, entre os sócios, a distribuição de 60% dos lucros anualmente. De

acordo com as projeções, os resultados positivos começam a acontencer a partir de

2008, permitindo o início da distribuição de lucros, conforme quadro de fluxo de caixa

comentado no item 8.
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Gráfico de distribuição dos dividendos

7.6 Política de pagamentos

7.6.1 Fornecedores

A movimentação da conta fornecedores, principal item das saídas de caixa
é demonstrada no anexo 6. O prazo médio de pagamento projetado e negociado
inicialmente é de sessenta dias, sendo um prazo que permite um bom planeja-
mento do caixa. A empresa tem, ainda, como política o permanente aumento dos
prazos de pagamento.

Gráfico de tipo de fornecedor por linha de produto
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7.6.2 Salários e encargos

Os salários e encargos serão rigidamente pagos conforme o prazo definido
pela legislação trabalhista sendo que, no caso de salários, não haverá a concessão
de adiantamentos por não serem obrigatórios, mais um procedimento que possibi-
lita uma boa folga no caixa durante o mês. No anexo 2-A e anexo 2 - B, demons-
tramos a movimentação da conta salários e encargos.

7.6.3 Impostos

A movimentação da conta Impostos, demonstrada no anexo 8, mostra a
política da empresa em pagar dentro do prazo todos os impostos efetivamente
apurados, priorizando a ética e a responsabilidade fiscal. No Imposto de Renda, a
empresa optou pelo pagamento calculado com base no lucro presumido, tendo
em vista que o pagamento pelo lucro real exigiria o investimento de recursos em
estrutura contábil interna. Os créditos de ICMS foram calculados com base na
alíquota ponderada de 15,33%, que por sua vez, foi calculada, conforme quadro
abaixo, em função do percentual de participação de cada tipo de produto em
relação ao estoque inicial e às alíquotas de ICMS de cada estado onde se situam
os fornecedores.

7.7 Política de clientes

O nível de inadimplência previsto é muito baixo, a maior parte das vendas é
recebida à vista (35%) ou através de cartão de crédito (40%). O  prazo médio de
recebimento das vendas projetado é de 29,29 dias, e foi calculado com base nos
percentuais de participação de cada meio de pagamento e da distribuição dos pra-
zos de vendas com cartão de crédito, conforme quadros abaixo:

Dis tribuição es toque  inicial e  alíquota Icms  ponderada por pr oduto
HOM EM M ULHER CRIANÇA TÊNIS BOLSAS CINTOS M EIAS CHINELOS TOTAL

% de compras 8,00% 38,00% 10,00% 26,00% 4,00% 3,00% 9,50% 1,50% 100,00%

Distrib. Estoque inic ial 720      3.420      900      2.340      360      270      855      135      9.000      

Preços  unitários 35,00 25,00 15,00 38,00 30,00 6,00 3,00 12,00 164,00

Valor Es toque Inicial 25.200,00 85.500,00 13.500,00 88.920,00 10.800,00 1.620,00 2.565,00 1.620,00 229.725,00

% participação 10,97% 37,22% 5,88% 38,71% 4,70% 0,71% 1,12% 0,71% 100,00%

Alíquotas  de Icms 18,00% 12,00% 18,00% 18,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

Alíquota ponderada 1,97% 4,47% 1,06% 6,97% 0,56% 0,08% 0,13% 0,08% 15,33%

Formas de pagamento   
Pagto em dinheiro e cheque à vista 35% 
Pagto em cheque pré-datado 25% 
Pagto em cartão 40% 
 

Distribuição % dos prazos de venda com cartão de crédito 
Débito 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 

27,50% 30,50% 20,00% 13,50% 7,00% 1,50% 
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A movimentação da conta clientes é demonstrada no anexo 10

7.8 Política de administração do caixa e fluxo de caixa

O fluxo de caixa foi projetado conforme demonstrado no quadro abaixo,
levando-se em consideração a manutenção de um saldo mínimo de R$ 1.000,00.
As sobras de caixa são aplicadas no mercado financeiro a uma taxa média de
juros anuais básica determinada pelo Banco Central e que foi projetada em
19% a.a.

DFC — Demonstrativo de fluxo de caixa — Análise trimestral para os dois primeiros anos

Premissas:     
Taxa de juros 
(Selic) Anual Trimestral 

Saldo mínimo 1.000,00   2006 15,50% 3,67% 
Tx juros aplicação a.a 19,00%   2007 14,00% 3,33% 
Tx juros média aplicação 
a.a. 9,09%   2008 13,00% 3,10% 
Tx juros média aplicação 
a.t 2,20%   2009 13,00% 3,10% 
Tx juros média aplicação 
a.m 0,73%   2010 13,00% 3,10% 
Captação C.P. 40,00%   2011 13,00% 3,10% 
Captação L.P. 60,00%   2012 13,00% 3,10% 
% distribuição de lucros 60,00%   2013 13,00% 3,10% 
      2014 13,00% 3,10% 
      2015 13,00% 3,10% 
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DFC — Demonstrativo de fluxo de caixa — Análise anual para o período de 10 anos

Gráfico demonstrativo das variações no fluxo de caixa ao longo dos 10 anos

Gráfico das variações no fluxo de caixa
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7.9 Necessidade de capital de giro e saldo de tesouraria

A NCG inicial é alta e positiva porém vai se reduzindo ao longo do período
projetado passando a  negativa a partir do 2º Trimestre de 2007. Abaixo demons-
tramos a projeção da NCG e do saldo de tesouraria.

NCG – Necessidade de Capital de Giro – Análise trimestral para os dois primeiros anos

NCG – Necessidade de Capital de Giro – Análise anual para o período de 10 anos

Gráfico da NCG — Necessidade de capital de giro para o período de 10 anos
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Gráfico do saldo em tesouraria para o período de 2006-2015

7.10 Projeção das demonstrações financeiras para 10 anos

Nos anexos temos todos os quadros auxiliares para projeção das demons-

trações financeiras sendo:

g Projeção das vendas;      (Anexo 3)

g Projeção dos custos e estoques;      (Anexo 4)

g Projeção dos investimentos;      (Anexo 1)

g Projeção da depreciação;                                                    (Anexo 5)

g Projeção das despesas administrativas, marketing e financeiras;     (Anexo 11)

g Projeção de clientes;                                                    (Anexo 10)

g Projeção de fornecedores;    (Anexo 6)

g Projeção de salários e encargos;    (Anexo 8)

g Projeção de impostos;                                                    (Anexo 9)

g Projeção de despesas.                                              (Anexo 11)

Em cada quadro estão devidamente demonstradas as premissas básicas
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utilizadas nas projeções, como crescimento do volume de vendas, previsão do
IPCA e IGPM, reajustes salariais, percentual de comissão de vendas e de pro-
labore, prazos médios, etc. Para efeito de atualização de custos foram utilizadas
as projeções do IPCA para custos administrados pelo governo como energia elétri-
ca, água, telefonia, etc. e custos diretos ao consumidor como aluguel, INPC para
salários e o IGPM para os investimentos em imobilizado, estoques e outras despe-
sas gerais como seguros, marketing e uniformes.

As páginas seguintes contém as demonstrações financeiras (DRE e Ba-
lanço) detalhadas para os dez anos de projeção, sendo que para o dois primei-
ros anos projetamos trimestralmente para evidenciar o impacto da sazonalidade
nos resultados e na estrutura econômico-financeira da empresa. Toda a análi-
se econômico-financeira dos demonstrativos financeiros é apresentada no item
seguinte deste trabalho.

Uma explicação técnica importante em relação ao balanço é a redução do
ativo do quarto trimestre de 2007 para o ano de 2008, que se deve à forma de
cálculo do saldo final de clientes e fornecedores. Como projetamos o ano de 2007
trimestralmente, o saldo final é maior do que o saldo final de 2008, em função de
uma maior média de vendas e de compras, pois a base em 2007 é o quarto
trimestre do ano que possui um maior volume de atividades em função da
sazonalidade do negócio.

7.11 Projeção das demonstrações financeiras — DRE — Demonstrativo de

resultados do exercício.

DRE —  Evolução do demonstrativo de resultados do exercício projetados no período de 10 anos

Devido às características do negócio e do alto impacto da sazonalidade em

nosso fluxo de caixa, realizamos a análise dos dois primeiros anos (os mais críticos

quanto a NCG), com base em uma análise trimestral. Segue abaixo os quatro

demonstrativos elaborados sob uma estrutura com análise percentual de cada

item do demonstrativo.
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DRE — I — Demonstrativo de resultados com base trimestral do ano de 2006

DRE — II — Demonstrativo de resultados com base trimestral do ano de 2007

DRE — III — Demonstrativo de resultados com base anual do ano de 2008 a 2011

DRE — IV — Demonstrativo de resultados com base anual do ano de 2012 a 2015
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7.12 Projeção das demonstrações financeiras - BP - Balanço Patrimonial

BP — Evolução do balanço patrimonial no período de 10 anos

Novamente, devido às características do negócio e do alto impacto da
sazonalidade, realizamos a análise dos dois primeiros anos (os mais críticos) com
base em uma análise trimestral, e os posteriores com uma base anual. Seguem
abaixo os quatro balanços elaborados sob uma estrutura com análise percentual
de cada item.

BP — I — Balanço patrimonial com base trimestral do ano de 2006

BP — II — Balanço patrimonial com base trimestral do ano de 2007
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BP — III — Balanço patrimonial com base anual do ano 2008 a 2011

BP — IV — Balanço patrimonial com base anual do ano 2012 a 2015

7.13 Análise econômica financeira
No quadro abaixo demonstramos o cálculo dos indicadores econômico-

financeiros que são a base para as análises a seguir.

Análise do capital de giro

A NCG é positiva e alta no 1º trimestre de 2006, mas a partir do 2º
trimestre inicia-se um processo de redução, passando a ser negativa a partir do
segundo trimestre de 2007. O saldo de tesouraria financia a NCG, esta é positiva
e sempre crescente, passando de R$ 9.464,92 em 2006 para R$ 1.447.494,77
em 2015. É possível notar isto no fluxo de caixa, uma vez que a empresa não
recorre a captações no mercado financeiro, pois possui dinheiro em caixa para
seu auto-financiamento.
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O ciclo operacional, bem como, o ciclo de caixa iniciam-se altos, mas, ao
longo dos dez anos, são reduzidos ao dia passando de R$ 52,84 em 2006 para
R$ 39,11 em 2015 no caso do ciclo operacional, e de R$ 26,43 para R$ 7,34 no
caso do ciclo de caixa.

Análise da liquidez

A empresa inicia com boa liquidez corrente de R$ 1,52, ou seja, para cada
R$ 1,00 de dívida a empresa possui R$ 1,52 nos ativos, chegando a uma ótima
liquidez de R$ 2,52 em 2015.

Os indicadores de liquidez geral e seca seguem a mesma trajetória da
liquidez corrente.

Análise do giro e dos retornos

O giro do ativo ao longo dos dez anos projetados é bastante equilibrado
iniciando em 2007 com R$ 2,62 e encerrando em 2015 com R$ 2,50, em função
de um bom equilíbrio na utilização das receitas geradas.

As margens operacional e líquida são negativas na maioria dos períodos
trimestrais projetados em 2006 e 2007, mas iniciam uma trajetória positiva a partir
de 2008 passando de 5,43% para 12,02% na margem operacional e 1,79% para
8,74% na margem líquida.

Os indicadores de retorno sobre o ativo e PL seguem a mesma trajetória das
margens, sendo negativos na maioria dos períodos trimestrais projetados em 2006
e 2007, e iniciando uma trajetória positiva e crescente a partir de 2008, passando
de 7,74% para 27,85% no caso do retorno sobre o ativo e de 16,24% para
44,77% em 2015.

Análise da estrutura

A empresa possui excelentes indicadores de estrutura com baixo
endividamento e baixa imobilização de recursos, demonstrando ser uma empresa
leve e eficiente. No primeiro trimestre de 2006, para cada R$ 1,00 de capital
próprio a empresa possui apenas R$ 0,55 de capital de terceiros. A partir do quarto
trimeste de 2007 até o ano de 2010 passa a ter um endividamento alto, acima de
R$ 1,00 porém com a vantagem de que as dívidas não são onerosas, ou seja, são
dívidas a custo zero que financiam a NCG. No entanto, o endividamento passa
novamente a ser baixo a partir de 2011 iniciando com R$ 0,96 e encerrando em
2015 com R$ 0,61.

A baixa imobilização de recursos confirma a eficiência da empresa que não
faz grandes investimentos em estrutura e que dá grande prioridade à rentabilida-
de, já identificada no alto saldo de tesouraria na análise de capital de giro. No
primeiro. trimestre de 2006 para cada R$ 1,00 de capital total a empresa possui
apenas R$ 0,71 investidos no ativo permanente e, em 2015, esta relação é alta-
mente volátil, sendo de R$ 1,00 para R$ 0,08.
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7.14 Cálculo do valor da empresa

O cálculo do valor da empresa foi efetuado através do método do
fluxo de caixa livre gerado pelas atividades, que segundo Copeland, Tom,
Koller, Tim e Murrin, Jack é o valor atual dos fluxos de caixa, livres futuros
que estarão disponíveis para os seus fornecedores de capital, próprios e de
terceiros, descontada a uma taxa que reflita o grau de risco desses fluxos.
Essa taxa é o custo médio ponderado de capital da empresa que reflete o
custo de oportunidade de todas as entradas e desembolsos relacionados às
suas operações. O valor atual dos fluxos de caixa é somado ao “valor residual”
que representa o valor atual do fluxo de caixa estimado após o período da
projeção, chegando-se ao “valor econonômico” da empresa que somado aos
ativos não operacionais e deduzido das dívidas, chega ao “valor da empresa
para seus proprietários”.

O valor da empresa também foi calculado através do método do EVA,
sendo o valor atual do lucro da atividade deduzido do custo do capital investi-
do, realizando em seguida os mesmos cálculos utilizados no método do fluxo
de caixa livre. Conforme os cálculos, chega-se a um valor de R$ 1.415.799,00
pelo método do fluxo de caixa livre e de R$ 1.364.647,00 pelo método do EVA
com uma variação de 3,61% entre os dois métodos. Abaixo, demonstramos o
quadro com o cálculo completo do valor da empresa pelos dois métodos.

** não há benefício fiscal, pois o IR é pago sobre lucro presumido
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Diferença entre os dois tipos de cálculo -3,52%

7.15 Análise de viabilidade — TIR, VPL e PAY-BACK

A TIR foi calculada com base nos fluxos de caixa livres gerados pelas ativi-
dades, deduzidos do capital investido, chegando a uma taxa de 27,06% que
comparada a TMA, — taxa mínina de atratividade, ou custo de oportunidade,
tendo como base o custo médio ponderado de capital do primeiro período projeta-
do de 22,46%, apresenta um ganho de 3,76%, e utilizando o fluxo de caixa
gerado das atividades de 26,49%, apresentando um ganho de 3,29% acima da
TMA, utilizando o fluxo de caixa geral. Abaixo demonstramos o quadro com os
cálculos efetuados.

Premissa

Tabela de taxa mínima de atratividade projetada

Cálculo da TIR

Fluxos de caixa para cálculo da TIR
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TIR

Conforme quadro abaixo, o VPL é positivo no valor de R$ 244.643,40 e foi
calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa livres descontado ao custo
do capital médio ponderado de capital acumulado em cada período projetado,
utilizando o fluxo de caixa gerado das atividades, e de R$ 117.887,41 utilizando o
fluxo de caixa geral. Abaixo demonstramos o quadro com os cálculos efetuados.

Cálculo do Valor presente líquido

Fluxos para cálculo do VPL

VPL

O método utilizado para o cálculo do Pay Back foi descontado ao custo
médio ponderado de capital, evitando a utilização de valores nominais, para que
haja o reconhecimento do valor do dinheiro no tempo. O Pay-Back de oito anos
calculado está condizente com a média de tempo de retorno das empresas brasi-
leiras. Abaixo demonstramos o quadro com os cálculos do Pay-Back.

Cálculo do Pay-back Descontado

 Fluxos para cálculo do Pay-back descontado
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Diante das evidências baseadas nos cálculos da TIR acima da TMA, VPL
Positivo e Pay-Back de acordo com a média normal das empresas brasileiras,
consideramos o projeto viável financeiramente.

8. CONCLUSÃO

Por se tratar de empresa que ainda está em fase de criação, a elabora-
ção e estruturação do planejamento estratégico, plano de marketing,
operacional e financeiro foram fundamentais.

Ficou evidenciado que, se bem conduzidos os planos, podemos antever
potenciais problemas, cuja incidência geralmente só é sentida na fase de
implementação da estratégia planejada, minimizando erros e maximizando a
probabilidade de sucesso.

Outro aspecto digno de nota é a comprovação da eficácia da avaliação
econômico-financeira que propiciou uma visão empresarial voltada para resul-
tados para se transformar em um bom negócio.

No caso específico da SapaShow, ficou clara a fundamental importância
da gestão financeira como uma competência a ser desenvolvida, principalmente
pelas limitações encontradas no momento pela empresa. Ciente da ameaça
representada pela concorrência e atenta à demanda imperiosa dos clientes, a
empresa estará apta a desenvolver produtos e serviços diferenciados que aten-
dam às suas reais expectativas. Atentar para os pontos fracos dos concorrentes,
a fim de explorá-los, além de valorizar as próprias potencialidades, aprimorando
as habilidades, podem representar o verdadeiro diferencial na busca do sucesso,
principalmente, no ambiente global competitivo dos dias atuais.

Não pode ser omitido o caráter imprescindível que deve ser adotado nas
periódicas reavaliações, revisões dos objetivos e redefinições das metas, uma
vez que os cenários reais reagem constantemente, provocando mudanças in-
ternas e externas (social, político, econômico, cultural, etc.), podendo apre-
sentar desvios, por vezes significativos, do cenário considerado.

Concluindo, o trabalho elaborado, acima de tudo, proporcionou aos in-
tegrantes do grupo a oportunidade de ampliar os seus conhecimentos nas mo-
dernas técnicas da gestão financeira. Além disso, a forma como foi encadea-
do, pôde contribuir, sobremaneira, para propiciar uma capacidade de
visualização e raciocínio sob a ótica financeira com vistas à consolidação de
objetivos e metas empresariais e pessoais, repercutindo em um melhor desem-
penho organizacional.
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10. APÊNDICES
Apêndice A: metodologia estatística de projeção

Nesse apêndice buscamos descrever resumidamente as técnicas utilizadas
para as projeções, demonstrando claramente que buscamos nos valer das mais
sofisticadas ferramentas analíticas disponíveis aos gestores atuais que é a estatís-
tica e de algoritmos inteligência artificial (redes neurais).

Trabalhando assim, pautados cientificamente, e com uma base mais se-
gura de previsibilidade, maximizamos as possibilidades de sucesso de nosso em-
preendimento, pois passamos a utilizar o nosso feeling somente após um duro
trabalho analítico.

Particularidades dos dados

A particularidade mais expressiva das séries temporais diz respeito às obser-
vações se apresentarem ordenadas no tempo, situação que pode implicar no fato
de observações adjacentes serem independentes, apresentando elevada correla-
ção. Essa particularidade tem duas conseqüências: por um lado, muitas das
metodologias estatísticas habituais não são aplicáveis ,uma vez que a amostra
não é composta por observações independentes e, por outro lado, o fato de exis-
tirem elevadas correlações entre observações, proporciona o desenvolvimento de
metodologias específicas de previsão.

Uma série temporal pode ser vista como resultante da combinação de vários
efeitos:

g Tendência — movimento que caracteriza a série no médio e longo prazo;

g Componente sazonal — oscilações estritamente periódicas que ocor-
rem em muitas séries de periodicidade inferior a um ano (oscilações pró-
prias de cada mês ou de cada trimestre, por exemplo);

g Componente residual — flutuações irregulares e imprevisíveis que de-
correm de uma multiplicidade de fatores ou até da própria natureza do
fenômeno. Por se tratar de um componente imprevisível, as flutuações são
consideradas aleatórias.

1.2 Objetivos

Dada uma série temporal {Z(t1); ...; Z(tN)} ; observada nos instantes t1; ...;
tN; pode-se ter interesse em:

I) Investigar o mecanismo gerador da série temporal;

II) Fazer previsões de valores futuros da série; podendo ser a curto ou longo
prazo;

III) Descrever apenas o comportamento da série através de gráficos;
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IV) Procurar periodicidades relevantes nos dados.

Nesse contexto, dois enfoques podem ser considerados para a construção
de modelos para séries temporais. No primeiro enfoque, a análise é feita no domí-
nio temporal em que os modelos propostos são paramétricos (com um número
finito de parâmetros). No segundo, a análise é conduzida no domínio de freqüên-
cias em que os modelos propostos são não-paramétricos.

Estacionariedade

Uma série temporal é dita estacionária quando ela se desenvolve aleatoria-
mente, no tempo, em torno de uma média constante, refletindo alguma forma de
equilíbrio estável.

Entretanto, as séries temporais, usualmente encontradas na prática, apre-
sentam alguma forma de não estacionariedade. As séries econômicas apresen-
tam em geral tendências lineares positivas ou negativas. Pode-se ter, também,
uma forma de não-estacionariedade explosiva, como o crescimento de uma colô-
nia de bactérias, o descontrole da temperatura de um autoforno, entre outros.

A classe dos modelos ARIMA (autoregressivos-integrados-médias-móveis),
que será descrita futuramente, é capaz de descrever séries estacionárias e não-
estacionárias de maneira satisfatória, mas que não apresentam comportamento
explosivo. Esse tipo de estacionariedade é chamada de homogênea, em que a
série pode ser estacionária, flutuando ao redor de um nível, por um certo tempo,
depois mudar de nível e flutuar ao redor de um novo nível e assim por diante, ou
então mudar de inclinação, ou ambas as coisas.

Como a maioria dos procedimentos de análise estatística de séries tempo-
rais supõe que as séries sejam estacionárias, devemos transformar os dados origi-
nais, caso não formem uma série estacionária. A transformação mais comum
consiste em tomar diferenças sucessivas da série original, até obtê-la. A primeira
diferença de Zt é definida por_Zt = Zt _ Zt_1 ; em situações normais, será suficien-
te tomar uma ou duas diferenças para que a série se torne estacionária.

Modelos ARIMA

2.1 Introdução

Nesse capítulo são apresentados os principais modelos de Box-Jenkins para
estimação e previsão de séries temporais. Os modelos pertencem à família dos
modelos autoregressivos-médias-móveis (ARMA), os quais subdivididos em duas
classes: o autoregressivo (AR) e médias-móveis (MA).

2.2 Modelo autoregressivo AR (p)

O modelo autoregressivo de ordem p é dado por, Zt = 1Zt-1 + 2Zt-2 + ... +
pZt-p + at onde os Zt-1, Zt-2, ... , Zt-p são independentes de at. Nesse modelo, os
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valores da série Zt são uma combinação linear dos p valores passados mais um
termo at, o qual incorpora informações da série até o tempo t que não são explicadas
pelos valores passados.

2.2.1 Exigência de estacionariedade

Um modelo autoregressivo só será estável se os parâmetros estiverem den-
tro de uma certa amplitude; por exemplo, se há só um parâmetro autoregressivo
então este tem que pertencer ao intervalo de -1 < 1<+1. Caso contrário, a série
não é estacionária.

Analogamente, se há mais de um parâmetro autoregressivo podem ser
definidas restrições nos valores dos parâmetros. O módulo de série temporal do
software STATISTICA verifica automaticamente se a exigência de estacionariedade
é satisfeita.

2.3 Modelo médias-móveis (MA (q))

O modelo de médias-móveis de ordem q é dado por, Zt = at - _ 1at-1 - _
2at-2 - ... - _ qat-q

2.7 Estimação e previsão

No processo de estimação, os parâmetros são calculados por meio de
procedimentos de minimização de funções. Essas estimativas são usadas na últi-
ma fase, previsão, para calcular valores futuros da série e os intervalos de confian-
ça para os valores preditos. Se no processo de estimação são realizadas transfor-
mações nos dados (por exemplo, diferenças) deve-se tomar certos cuidados antes
de calcular as previsões, a série precisa ser integrada de forma que as previsões
sejam expressas em valores compatíveis com os dados originais. A característica
de integração automática é representada no nome da metodologia (ARIMA =
Média Móvel Integrada Auto-regressiva).

Diagnóstico do modelo

Uma medida direta e comum da confiabilidade do modelo é a precisão das
previsões geradas a partir de dados parciais, de forma que as previsões possam ser
comparadas com as observações gerais. Porém, um bom modelo não só deve
fornecer previsões suficientemente precisas como também deve produzir
estacionariedade e independência dos resíduos (Valor Observado — Valor Predito
(estimado)) que contém só um ruído e nenhum componente sistemático. Um bom
teste do modelo: (a) plotar o gráfico dos resíduos e verificar qualquer tendência
sistemática; (b) examinar o autocorrelograma dos resíduos (não deve haver ne-
nhuma dependência entre os mesmos).
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O procedimento de estimação assume que os resíduos são independentes e
normalmente distribuídos. O módulo de séries temporais calcula os resíduos auto-
maticamente e os disponibiliza para análises adicionais com todos os outros méto-
dos disponíveis neste módulo; também podem ser salvos a um arquivo de dados,
junto com a série original ou suas transformações.

Ambiente de mineração de dados utilizado para gerar as previsões e comparação dos resultados

das diferentes técnicas (STATISTICA DATA MINER)

Previsão de análise de série temporal auto-regressiva de média móvel (ARIMA) considerando

projeção para os dois anos seguintes, a partir de junho de 2005.

 Forecasts; M odel:(0,1,1) (0,1,1) Seasonal lag : 12

Input: VENDAS de Calçados e Acessórios
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Observação com zoom da projeção para os próximos dois anos.

Distribuição dos dados observados e observação de ajuste a distribuição normal.

 Forecasts; Model:(0,1,1) (0,1,1) Seasonal lag : 12

Input: VENDAS de Calçados e Acessórios

Start of origin: 1        End of or igin: 132
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 Observed   Forecast   ± 90,0000%
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O interesse pelas Redes Neurais Artificiais (RNA) tem crescido muito nos últi-
mos anos. O fato de terem conseguido resultados bastante expressivos em áreas tão
distintas como engenharia, geologia, física, biomédicas e finanças, tem contribuído
muito para o aumento de sua popularidade. Na verdade, onde quer que existam
problemas de previsão, classificação, análise de séries temporais e até mesmo de
controle, a aplicabilidade da RNA deve ser avaliada. Alguns exemplos de problemas
para os quais a análise via redes neurais tem obtido sucesso são:

Detecção de fenômenos médicos. Uma variedade de índices relaciona-
dos à saúde (e.g., a combinação entre freqüência cardíaca, níveis de algumas
substâncias no sangue, taxa de respiração) podem ser monitorados. O início de
uma dada condição médica pode ser associado a uma combinação muito comple-
xa (e.g., não linear e interativa) de mudanças em um subconjunto das variáveis
que estão sendo monitoradas. As RNA têm sido utilizadas para reconhecer pa-
drões preditivos de modo que o tratamento mais apropriado para o paciente possa
ser melhor prescrito pelo médico.

Previsão da bolsa de valores. Flutuações de preços e índices de mercado
é um outro exemplo de um fenômeno bastante complexo, multidimensional, mas
que em algumas circunstâncias é pelo menos parcialmente determinístico. Redes
neurais estão sendo usadas por muitos analistas técnicos para fazer previsões de
preços baseadas em um grande número de fatores tais como desempenho passa-
do de outros preços e vários indicadores econômicos.

Avaliação de crédito. Uma série de informações sobre uma pessoa que
pleiteia um empréstimo é conhecida. Por exemplo, sua idade, estado civil, escolari-
dade, ocupação principal, salário médio, entre outros. Após treinar-se uma rede
neural com base no histórico de cada candidato, a rede pode extrair as característi-
cas mais relevantes de cada um e usá-las para determinar se um dado candidato
pertence à classe A (baixo risco de crédito) ou B (alto risco de crédito), por exemplo.

Imagem de tela, de um ambiente analítico de um software de análise via redes neurais (STATISTICA

NEURAL NETWORKS)
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 A partir desta metodologia realizamos a análise dos dados e obtivemos
uma projeção do comportamento das vendas para os próximos dois anos como
descrito no trabalho. Em conjunto com o estudo determinamos as premissas de
sazonalidade adotadas.

Resultados obtidos a partir de base de dados histórica de uma rede varejista
de calçados.

Previsão de demanda para os próximos dois anos considerando série histórica de dez anos de uma

rede varejista de calçados.

Previsão para os próximos dois anos demonstrando evolução da série histórica, utilizando rede

neural.
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Previsão para os próximos dois anos via redes neurais

Ilustração da rede neural MLP (Multi Layer perceptron) obtida através da análise dos dados no

software STATISTICA Neural Networks.

Adoção de média obtida a partir de duas técnicas series temporais (ARIMA) e Redes Neurais (Multi

Layer Perceptron)
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Apêndice B: análise de macro tendências

Neste apêndice, procuramos demonstrar todas as macro tendências obser-
vadas, para fornecer um subsídio maior à compreensão da direção tomada e das
decisões de investimento realizadas.

Tabela 1: Análise sob o contexto político-social

Tabela 2 : Análise sob o contexto econômico
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Tabela 3: Análise sob o contexto mercado-produto

Tabela 4: Análise sob o contexto tecnológico

Tabela 5: Análise sob o contexto capital-trabalho
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ANEXO 1 — Projeção de investimentos

Fonte: Resumo de projeções 2005/2006 — Banco Itaú BBA

nvestimentos — Análise trimestral — 2006

Investimentos — Análise trimestral — 2007

Premissas:        
        

Ajuste anual de preços IGPM       
2007 3,00%       
2008 2,00%       
2009 2,00%       
2010 2,00%       
2011 2,00%       
2012 2,00%       
2013 2,00%       
2014 3,00%       

2015 3,00%  
Fonte: 

Resumo de projeções 
2005/2006 – Banco Itaú 
BBA 

 

12 - SapaShow.pmd 15/11/2006, 22:27729



730

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

Gastos com pessoal — Análise anual — 2008 a 2011

Gastos com pessoal — Análise anual — 2012 a 2015
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Anexo 2 — A — Projeção de gastos com pessoal
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Gastos com pessoal — Análise trimestral — 2006
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Gastos com pessoal — Análise trimestral — 2007
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Gastos com pessoal — Análise anual — 2008 a 2011
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Gastos com pessoal — Análise anual — 2012 a 2015
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Anexo 2 — B — Projeção de gastos com pessoal – Variável
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Gastos com pessoal variável (gerência e sócio-gestor) — Análise trimestral — 2006
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Gastos com pessoal variável (gerência e sócio-gestor) — Análise trimestral — 2007
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Gastos com pessoal variável (gerência e sócio-gestor) — Análise anual — 2008 a 2011
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Gastos com pessoal variável (gerência e sócio-gestor) — Análise anual — 2012 a 2015
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Anexo 3 — Projeção de vendas

  

Vendas — Projeção e Análise Trimestral — 2006

Premissas:   
    
Crescimento das vendas   
2007 15,00% 
2008 10,00% 
2009 7,50% 
2010 5,00% 
2011 5,00% 
2012 5,00% 
2013 5,00% 
2014 5,00% 
2015 5,00% 
    
Fator Custo/Vendas 2,2353 
    
Sazonalidade:   
1o. trimestre 19,00% 
2o. trimestre 25,00% 
3o. trimestre 22,00% 
4o. trimestre 34,00% 
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Vendas — Projeção e Análise Trimestral — 2007

Vendas — Projeção e Análise Anual — 2008 a 2011

Vendas — Projeção e Análise Anual — 2012 a 2015
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Anexo 4 — Projeção das compras, do custo das vendas e dos estoques.

Tabela de determinação de estoque inicial

Premissas:   Estoque final em dias     
   Período Valor Período Valor 
Ajuste anual de preços IGPM  1o. Tri 2006 52,63 2008 31,62 
2007 4,00%  2o. Tri 2006 40,00 2009 29,41 
2008 4,00%  3o. Tri 2006 45,45 2010 28,01 
2009 4,00%  4o. Tri 2006 29,41 2011 26,68 
2010 4,00%  1o. Tri 2007 45,77 2012 25,41 
2011 4,00%  2o. Tri 2007 34,78 2013 24,20 
2012 4,00%  3o. Tri 2007 39,53 2014 23,05 
2013 4,00%  4o. Tri 2007 40,00 2015 21,95 
2014 4,00%      

2015 4,00%  
Fonte: Resumo de projeções 2005/2006 – Banco Itaú 
BBA 

       
Estoque inicial loja cheia 9.000      
Estoque final em pares -78% 7.000      
         
Fator crédito de impostos 
para        
Alíquota ponderada de 
15,33% 0,8467      
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Estudo de variação de estoques — 2006
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Estudo de variação de estoques — 2007
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Estudo de variação de estoques — 2008 a 2011
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Estudo de variação de estoques — 2012 a 2015
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Anexo 5 — Depreciação e Amortização

PROJEÇÃO DA DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

Análise de depreciação e amortização — Análise Trimestral — 2006

Análise de depreciação e amortização — Análise Trimestral — 2007

PROJEÇÃO DA DEPRECIAÇÃO E 
AMORTIZAÇÃO  
    
Premissas:    
Taxas anuais de depreciação e 
amortização:   
INSTALAÇÕES:     10,00% 
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS 3o.s   4,00% 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   10,00% 
SOFTWARES   20,00% 
NOVA LOJA   20,00% 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS   10,00% 
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS     20,00% 
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Análise de depreciação e amortização — Análise Anual — 2008-2011

Análise de depreciação e amortização — Análise Anual — 2012-2015
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Anexo 6 — Fornecedores

Neste anexo extrapolamos as projeções dos fornecedores e determinamos
um ICMS médio em função de termos fornecedores em vários estados das regiões
sul e sudeste.

Fornecedores: Análise trimestral com projeções de compras e pagamentos do ano
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Fornecedores: Análise trimestral com projeções de compras e pagamentos do ano 2007
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A partir deste momento, consideramos as projeções de compras e paga-
mentos anualmente.

O grande impacto da sazonalidade nas aquisições de coleções já está
assimilado.

Fornecedores: Análise anual com projeções de compras e pagamentos do ano de 2008 a 2011
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Fornecedores: Análise anual com projeções de compras e pagamentos do ano de 2008 a 2011
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Fornecedores: Análise anual com projeções de compras e pagamentos do ano de 2008 a 2011

Premissas:  Nº de dias/ano 360 

Prazo médio de pagamento em dias 60 Alíquota ponderada de 
ICMS 15,33% 

Nrº de dias/trimestre 90 Fator Crédito de Impostos 0,8467 
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Anexo 7 — Análise de opções de financiamento

Anexo 8 — Projeção de sálarios e encargos

% 

7 

* TJLP (taxa de juros de longo prazo) até setembro 2005 = 9,75% a.a 
** Cartões emitidos pelo Banco do Brasil, Bradesco e CEF 

*** Projeção TR mensal = 0,39% a.m. 
 

Datas de Pagamento  

ICMS 20 

PIS 15 

COFINS 15 
IRPJ Trimestral 
Contribuição Social Trimestral 
Alíquota ponderada ICMS 15,33% 
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Análise trimestral com projeções de movimentação fiscal de ICMS do ano de 2006

Análise trimestral com projeções de movimentação fiscal de ICMS do ano de 2007

Análise anual com projeções de movimentação fiscal de ICMS do ano de 2008 a 2011

Análise anual com projeções de movimentação fiscal de ICMS do ano de 2011 a 2015

Gráfico de movimentação fiscal de ICMS considerando créditos contemplados pela lei.

Movimentação Fiscal ICMS 2008 2009 2010 2011 
Débitos – Vendas 737.507,75 822.138,23 895.281,97 975.053,49 
Créditos – Compras -332.988,17 -371.124,66 -404.090,75 -440.041,76 
Crédito – Est. Inic. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 404.519,58 451.013,57 491.191,22 535.011,72 
 

Movimentação Fiscal ICMS 2012 2013 2014 2015 
Débitos – Vendas 1.062.058,50 1.156.958,28 1.260.474,77 1.373.396,14 
Créditos – Compras -479.250,42 -522.014,42 -568.658,80 -619.538,38 
Crédito – Est. Inic. 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 582.808,08 634.943,86 691.815,97 753.857,76 
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Anexo 9 — Projeção de impostos

Análise trimestral com projeções de movimentação fiscal do ano de 2006

 
3,49 
1,76 
0,00 
1,72 

5 
96,14 
38,38 
0,00 

57,76 
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Análise trimestral com projeções de movimentação fiscal do ano de 2007
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Análise anual com projeções de movimentação fiscal do ano de 2008 a 2011
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Análise anual com projeções de movimentação fiscal do ano de 2011 a 2015
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Anexo 10 — Projeção de conta clientes

Projeção conta clientes — Análise trimestral do ano de 2006

Premissas:  
Prazo médio de recebimento em dias 29 
Nº de dias/trimestre 90 
Nº de dias/ano 360 
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Projeção conta clientes — Análise trimestral do ano de 2007
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Projeção conta clientes — Análise anual do ano de 2008 a 2011
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Projeção conta clientes –— Análise anual do ano de 2012 a 2015
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Anexo 11 — Projeção de despesas

Fonte: Resumo de projeções 2005/2006 — Banco Itaú BBA

Custo unitário sacola (uma unidade para cada 1,5 produto) = R$ 1,00

Custo unitário papel de presente (1,5 unidades para cada 10 produtos) = R$ 0,40

PROJEÇÃO DAS DESPESAS   
   
Premissas:   
    
Ajuste anual de preços IGPM IPCA 

2.007 4,00% 4,00% 
2.008 4,00% 4,00% 
2.009 4,00% 4,00% 
2.010 4,00% 4,00% 
2.011 4,00% 4,00% 
2.012 4,00% 4,00% 
2.013 4,00% 4,00% 
2.014 4,00% 4,00% 
2.015 4,00% 4,00% 
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Projeção de Despesas — Análise trimestral do ano de 2006
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Projeção de Despesas — Análise trimestral do ano de 2006
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Projeção de despesas — Análise anual do ano de 2008 a 2011
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Projeção de despesas — Análise anual do ano de 2011 a 2015

12 - SapaShow.pmd 15/11/2006, 22:30769



770

Os mais relevantes projetos de conclusão dos cursos MBAs 2005

Anexo 12 — Logotipos SapaShow

Desenvolvemos diversas idéias de logotipos sendo a primeira a mais apre-
ciada.

Este foi o logotipo escolhido, a idéia dele é expressar claramente o ramo de
atividade escolhido.
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Além deste, desenvolvemos este outro logotipo:
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1. INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho de conclusão de curso, é propor alternativas com

vistas a aperfeiçoar o curso de MBA executivo internacional, propondo harmonizar
o aperfeiçoamento dos executivos com a vivência da rotina do local visitado, as
atrações turísticas e a troca de experiências com outros executivos, bem como
adequar o conteúdo programático do curso a essas necessidades.

Neste trabalho temos a intenção de reunir as experiências de executivos
que já fizeram um curso de “MBA Executivo Internacional” às expectativas da-
queles que pretendem realizar um curso no exterior, com a experiência das auto-
ras deste trabalho e sugerir melhorias na organização geral deste tipo de curso.

Um aspecto relevante de nosso estudo é constatar que a maioria dos parti-
cipantes dos cursos de MBA Executivo Nacional não participa do curso de MBA
Executivo Internacional por diversas razões, entre elas o aspecto financeiro. Des-
conhecem esta experiência internacional, e não acreditam que seja ela tão rele-
vante. O trabalho visa demonstrar que estudar durante duas semanas, por exem-
plo, no exterior, agregará conhecimento, na medida em que isto resultar da
somatória entre: estudo, networking (rede de relacionamento a se estabelecer),
vivência em ambiente cultural diferente e dedicação individual, no sentido de
doar-se e estar aberto à aquisição de experiências diferenciadas.

Pretendemos ainda focar os aspectos dessa vivência internacional, com a
prática da língua inglesa, tão importante nos dias atuais, e a possibilidade da
extensão de um período de férias pós-curso, de modo a aplacar a ansiedade de
conhecer turisticamente o local e a cultura no período de estudo. Ao oferecer a
possibilidade de ter uma semana turística após o curso, o período de estudo será
melhor aproveitado.

É preciso também observar a relação custo-benefício na realização de um
investimento desse porte, e discutir o quanto essa experiência trará de benefício
ao executivo moderno.
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2. ORGANIZAÇÃO DO CURSO
Descreveremos o trabalho a seguir como se fosse um folder/book de orien-

tação para os interessados na realização do curso e para a própria entidade de
ensino, o que já seria uma proposta de manual a ser fornecido aos candidatos de

MBA Executivo Internacional.

2.1. Teste de inglês

Primeiramente será aplicado um teste de inglês para avaliar a compreen-
são e habilidade de conversação, com o objetivo de que o participante tenha pelo
menos o nível intermediário.

Somente os aprovados poderão se inscrever, pois o curso será realizado
sem tradução simultânea para estimular e auxiliar no aperfeiçoamento do idioma.
Além disso, a utilização do recurso de tradução simultânea pode auxiliar a com-
preensão do tema, todavia, quem não conhece a língua perde a possibilidade de
interagir, questionar e elaborar melhor os conceitos ensinados.

A demanda do curso poderá ser reduzida em função da pré-condição cita-
da, mas turmas muito grandes também dificultam a absorção de conhecimento.
Não acreditamos que o custo anteriormente diluído entre cem, por exemplo, seria

muito superior se o número fosse reduzido para sessenta pessoas.

2.2. Análise do currículo

O executivo deverá apresentar uma cópia do seu currículo, mostrando a
evolução da sua carreira profissional, que deverá ser analisado pelo coordena-
dor do curso a fim de verificar se o perfil do executivo se encaixa no curso. Essa
análise colabora com o objetivo de proporcionar-lhe um networking de exce-

lente nível.
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2.3. Entrevista

Nessa entrevista será possível avaliar as expectativas do executivo com relação
aos ensinamentos e constatar se o curso de MBA Executivo Internacional proposto será
capaz de suprir as expectativas. Um breve relato também constará desta entrevista e
neste momento, possíveis divergências na compreensão do que será visto poderão ser
esclarecidas e, deste modo, possibilidades de pequenas frustrações serão reduzidas,
uma vez que haverá maior clareza e expectativas mais condizentes com a realidade.

2.4. Reunião preparatória

Nessa reunião serão passadas todas as informações necessárias à prepara-
ção do curso e para o esclarecimento de todos os detalhes indispensáveis à via-
gem que será realizada. Terá a duração de aproximadamente uma hora, destina-
da ao esclarecimento de dúvidas.

Os slides apresentados também deverão ser entregues aos participantes e
servirão como guia.

2.5. Integração da equipe no Brasil

Após a reunião preparatória será oferecido um coquetel aos executivos
com a intenção de integrar as pessoas e começar o estabelecimento de networking.
Durante esse evento será entregue uma relação constando o nome, foto, e-mail e
breve resumo profissional de todos os participantes do curso.

Nessa ocasião será fornecido um roteiro turístico sobre o local visitado (a
Califórnia, no caso da experiência das autoras) de modo a estimular o aspecto
cultural e educacional da viagem.

2.6. Entrega do livro de leitura obrigatória antes do embarque

Na reunião preparatória também será entregue um exemplar do livro “O
MONGE E O EXECUTIVO, uma história sobre a essência da liderança”, de James
C. Hunter, consultor da J.D. Associados, uma empresa de consultoria de relações
de trabalho e treinamento.

...Com uma narrativa envolvente, O Monge e o Executivo conta a história
de John Daily, um executivo que percebe, de repente, que está fracassan-
do como chefe, marido e pai. Numa tentativa desesperada de retomar o
controle da situação, ele decide participar de um retiro sobre liderança
num mosteiro beneditino, comandado pelo frade Leonard Hoffman, um
influente empresário americano que abandonou tudo em busca de um
novo sentido para a sua vida...

Esse livro será objeto de discussão durante a aula de Liderança. A leitura
preparatória tem como objetivo estimular os participantes ao estudo antes da
viagem e dar uma unidade ao grupo, por compartilharem de uma mesma aventu-
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ra literária. E também porque pode ser realizada uma analogia desse afastamento
da comunidade em que se vive e a ida para o Mosteiro/Universidade. Para execu-
tivos acostumados a hotéis, experimentar a vivência universitária em um país dife-
rente será, sem dúvida, um evento diferente.

Salientamos que demais orientações não deverão ser fornecidas antes do
início da viagem, para não tirar o encanto do evento. A surpresa da descoberta de
cada detalhe só é possível experimentando-o in loco. Portanto, o manual de orien-
tação ao candidato deve terminar aqui nesta etapa, Tudo o mais que será realiza-
do para gerar condições integradoras, como as informações sobre a formatura, a
festa, eventos motivacionais será fornecido posteriormente.

3. ETAPAS DA VIAGEM

3.1. Montagem das turmas e duração

Formação de dois grupos para assistirem às aulas, com trinta participantes
cada, de modo a oferecer a todos acesso ao suporte necessário e garantir um
networking e aprendizado eficaz. Grupos maiores podem prejudicar a aprendiza-
gem e o contato entre os participantes.

O curso deve ter duração de duas semanas consecutivas.

3.2. Sugestão de atividades extra sala de aula

g O primeiro dia (final de semana) deve ser de integração, com atividades
de aquecimento e técnicas dinâmicas e motivacionais para integrar os par-
ticipantes e iniciar o programa de modo prazeroso e harmonioso;

g Deverá também ser realizado um tour pela Universidade no primeiro dia
de aula;

g Promoção de noites de integração (como exemplo a Noite da Pizza e a
Noite da Música Brasileira);

g Evento de Formatura, com todos os detalhes de uma festa deste nível:
certificados, homenagens, música, dança etc.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

4.1. Disciplinas

As disciplinas foram selecionadas com base nas expectativas relatadas nas
pesquisas, de modo a constarem disciplinas de conteúdo moderno e atual.
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4.1.1. Metodologia Seis sigma

Módulo que visa introduzir noções sobre a metodologia Seis sigma que é
um sistema abrangente e flexível para alcançar, sustentar e maximizar o sucesso
empresarial. Seis sigma é singularmente impulsionado por uma estreita com-
preensão das necessidades dos clientes, pelo uso disciplinado de fatos, dados e
análise estatística e a atenção diligente à gestão, melhoria e reinvenção dos pro-
cessos de negócios.

O Seis sigma estrutura de forma perfeita os esforços da organização, visando:

g Transformar as necessidades dos clientes em projetos internos de
melhoria que reduzem a variabilidade das características críticas (redu-
ção dos custos da qualidade);

g Aumentar a capacidade e produtividade dos processos através do aumento
do conhecimento das relações que governam o sistema e critérios estatísticos;

g Oportunidades de melhoria e redução de custos.

4.1.2. Comércio internacional

A globalização revolucionou o mercado de trabalho, especialmente para
quem trabalha com a administração de empresas e o comércio internacional. A
realidade local nunca foi tão influenciada pela conjuntura mundial. Ao mesmo
tempo em que este contexto impõe a necessidade de se estar preparado para
atuar no mercado globalizado, é justamente nesse nicho de altíssima interatividade
onde se encontram as melhores oportunidades profissionais.

Esse módulo fornece informações sobre o mundo do comércio internacio-
nal e pretende ampliar a visão quanto às fronteiras do comércio nas empresas.

4.1.3. Planejamento estratégico de mercado

O planejamento dá a oportunidade de preparar e apresentar um plano de
marketing para um produto ou serviço. Aprender a estabelecer estratégias
executáveis para alcançar seus objetivos, preparar planos de ação de longo e
curto prazo e preparar um orçamento de trabalho.

Alguns tópicos a serem abordados:

g Planejamento estratégico e processo de marketing;

g O ambiente global de marketing;

g Segmentação de mercado: objetivando e posicionando as vantagens
competitivas;

g Comunicação de marketing integrado: propaganda e relações públicas;

g CRM (Customer Relationship Mangement) — gestão de gerenciamento
de cliente.
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4.1.4. Habilidades de negociação

Tradicionalmente, a estratégia primária de negociação utilizada, tem sido
uma abordagem competitiva chamada “barganha distributiva”. Recentemente
uma abordagem mais cooperativa emergiu, ressaltando a negociação em termos
de “ganha-ganha”. Essa abordagem se foca em interesses e a atenção se move
na direção da solução.

Alguns tópicos a serem abordados:

g O papel da cultura internacional nas negociações;

g Dimensão de diferentes culturas e negociações internacionais;

g Cruzamento cultural, comunicação e negociação;

g Negociando com potenciais parceiros e clientes.

4.1.5. Liderança

Todo executivo exerce um cargo de liderança nas organizações, visando
ampliar a liderança como um processo de influenciar pessoas para agirem em prol
dos objetivos da instituição. Deve ser feita análise da:

g Existência do grupo humano;

g Presença de um líder;

g Observância dos princípios psicológicos e sociológicos que regem o
ser humano.

Como parte do módulo de liderança teremos a discussão em sala de aula
do livro O MONGE E O EXECUTIVO, uma história sobre a essência da liderança, de
James C. Hunter.

4.1.6. Ferramentas de análise e solução de problemas

Esse módulo visa tornar claro aos participantes os objetivos das ferramentas
da qualidade, e apresentar as formas de utilização científica das mesmas para
implementação de ações para solução de problemas e melhorias de processos
(ações corretivas e preventivas).

Tópicos e Ferramentas a serem abordados:

g Conceitos da qualidade;

g Ciclo PDCA;

g Metodologia para solução de problemas;

g Técnicas de levantamento, identificação, seleção, priorização e planejamento;
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g Ferramentas convergentes e ferramentas divergentes;

g Como planejar a implantação de uma ação.

4.1.7. Gestão da cadeia de suprimentos

A visão geral desse módulo oferece uma introdução e orientação ao
gerenciamento da cadeia de suprimentos. Todos os casos terão como foco a
necessidade do conhecimento, aplicação e análise para o estabelecimento des-
sa cadeia. Tais assuntos incluem: fluxo de cadeia de suprimentos, comunicação,
parceria estratégica, gerenciamento de informações eletrônicas, métrica e aper-
feiçoamento de processo, gerenciamento de mudança, de risco e como lidar
com a competição.

4.1.8. Finanças

Esse módulo proporcionará uma visão panorâmica das finanças empresariais
e internacionais:

g O enfoque tradicional, o enfoque ampliado e o enfoque das novas finanças;

g O papel e as funções do administrador financeiro;

g A organização da função financeira;

g Administração dos componentes do capital de giro: caixa, contas a receber
e estoques;

g Administração do capital fixo;

g Estrutura de capital: fontes de financiamento, custo de capital e política
de dividendos.

4.1.9. Visitas técnicas

Sugerimos visitas a empresas de tecnologia de ponta e com modelo de
gestão atual. As visitas devem ser estruturadas de modo a haver um plant tour, e
também a possibilidade da realização de entrevistas com as lideranças visitadas,
através de subgrupos.

Mínimo sugerido: duas visitas em profundidade.

5. ENCONTRO UM ANO DEPOIS
Propomos que seja oferecida uma possibilidade de estudo em conjunto,

para atualizar conhecimentos e trocar experiências após a MBA Internacional,
cerca de um ano depois da viagem, de modo a fortalecer o networking estabele-
cido, revigorar e aprimorar conhecimentos.
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Esta nova atividade poderia ser realizada num hotel, em que os participan-
tes ficassem hospedados. Durante uma semana os participantes seriam envolvidos
em atividades lúdicas e motivacionais, com o objetivo de estreitar as relações.

Síntese de artigo revista Você SA:

...Atualmente, cada vez mais o mercado exige profissionais atualizados, e
por isso já se ouve falar em pós-MBA; cursos ou programas curtos, de uma sema-
na ou pouco mais, que visa basicamente em dar continuidade ou reciclagem aos
estudos dos ex-participantes do MBA.

O pós-MBA surgiu do interesse dos vários executivos que já fizeram o MBA.
O novo curso aprofunda algumas matérias em relação ao conteúdo visto no MBA,
bem como trata de assuntos não abordados anteriormente. O curso não tem um
padrão, pode mudar de instituição para instituição. Algumas instituições já têm este
tipo de curso e muitas delas já estão se organizando para atender a esse público.
Um exemplo disso é a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap) que está prepa-
rando o seu curso de pós-MBA. “Ele é destinado a ex-alunos do nosso MBA Execu-
tivo”, explica Tharcisio Bierrenbach de Souza Santos, diretor do Faap-MBA.

“Os alunos vão participar de um programa em regime intensivo. Será uma
semana num hotel, com seis horas de aulas por dia e mais discussões à noite”.

Ou seja, já é claro a necessidade de atualização permanente dos executi-
vos. Segundo o professor Albuquerque da FIA, é uma exigência do mercado. Ele
considera fundamental manter o relacionamento e atender às necessidades edu-
cacionais de seus ex-alunos e do mercado, e isso justifica a necessidade de reali-
zação do programa de pós-MBA...

6. PESQUISA DE EXPECTATIVAS, MOTIVAÇÃO E VALORES ATRIBUÍDOS

6.1. Perfil da amostra

Pesquisa com profissionais que não fizeram MBA Internacional

Número de participantes: 13 pessoas

Idade média: 36 anos – Idade mínima: 26 anos e Idade máxima: 54 anos

Ano de conclusão do curso superior – entre o ano de 1984 e 2003

12 fazem ou fizeram um curso de MBA executivo nacional e 1 não

12 desejam fazer MBA Internacional e 1 não sabe

Cargos exercidos: Gerente de Engenharia e Vendas, Gerente Industrial,
Gerente de Departamento (2), Controller, Tesoureiro, Analista Financeiro (2), Ana-
lista de Crédito, Consultor SAP, Engenheiro de Vendas (2) e Comprador Técnico
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Formação: Engenharia Mecânica (2), Engenharia Eletrônica, Administra-
ção (5), Ciências Contábeis (2), Química, Economia e Matemática.

Pesquisa com profissionais que fizeram MBA Internacional

Número de participantes: 11 pessoas

Idade média: 37 anos – Idade mínima: 28 anos e Idade máxima: 48 anos

Ano de conclusão do curso superior – entre o ano de 1983 e 2003

11 fazem ou fizeram um curso de MBA executivo nacional

Cursos MBA nacional: Gestão Empresarial (7), Marketing, Finanças, Ges-
tão de Projetos e TI (Tecnologia da Informação)

Cargos exercidos: Gerente Industrial, Gerente de RH, Gerente de Projetos,
Gerente Gestão da Qualidade, Sócio Proprietário (2), Gerente Financeiro, Gestor
de Finanças, Gerente de Contas, Consultor e Comprador Sênior.

Formação: Engenharia Metalúrgica, Engenharia Mecânica, Engenharia de
Produção, Administração (4), Ciências Contábeis, Análise de Sistemas, Comuni-
cação Empresarial, e Tecnólogo Eletrônico.

9 fizeram na UCI – Universidade da Califórnia Irvine, via FGV / Strong, 1 fez
na Universidade de Tampa, Flórida, via Griffo/Uniclar e 1 na Universidade de Ohio,
via FGV/BI Campinas.

6.2. Gráficos de resultado e comentários
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Estes dois gráficos demonstram que a realização do MBA Executivo Inter-
nacional é motivada pela necessidade de aperfeiçoamento constante para o su-
cesso profissional do executivo.

A realização do curso acentua o caráter positivo do networking e da
vivência internacional.
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As disciplinas relatadas foram consideradas na elaboração do conteúdo
programático proposto. O conteúdo programático é o aspecto que, através da
pesquisa, mostrou ser o mais importante para os executivos, então o que requer
maior cuidado na elaboração.
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Com base nas respostas de que o aspecto turístico é importante elabora-
mos uma proposta de roteiro de turismo opcional de uma semana após o curso.
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É visivel a existência de diferenças entre expectativas e a nota atribuída.

O executivo moderno almeja conteúdos atuais, inovadores e diferenciados,
que garantam singularidade ao profissional.

7. RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO

7.1. Custo médio dos cursos pesquisados:

g MBA Executivo Internacional - Universidade de Ohio

Duração de uma semana;

Pacote inclui: hospedagem, passagem aérea, traslados, alimentação, ma-
terial didático e tradução simultânea.

Custo aproximado: U$ 4.000,00

g MBA Executivo Internacional - Universidade da Califórnia - Irvine:

Duração de duas semanas;

Pacote inclui: hospedagem, passagem aérea, traslados, alimentação, ma-
terial didático e tradução simultânea.

Custo aproximado: U$ 5.000,00

A relação custo benefício depende da disponibilidade de tempo, financeira
e pessoal de cada executivo. Todavia, pela vivência das autoras, o custo foi consi-

derado aspecto secundário, pois o retorno foi imensurável e imediato.
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8. ROTEIRO DE TURISMO OPCIONAL

8.1. Pacote turístico pela região da Califórnia (no caso do exemplo em questão)

Custo estimado do pacote, incluso parte aérea, terrestre e hospedagem
(1 semana): U$ 900,00 com hospedagem em apartamento duplo.

O pacote turístico pela região sugere um roteiro rápido, mas bastante
abrangente, em que o executivo terá a oportunidade de conhecer duas grandes
cidades da Califórnia:

1º dia após o término do MBA - Viagem de carro (locados previamente) de
Irvine (local da Universidade) a San Diego (trecho de 2 horas), com estadia no
Hotel Ramada Circle por três noites.

Em San Diego os pontos mais visitados são o Parque Temático Sea World;
o Zoológico, considerado o maior do mundo; a Ilha de Coronado; a região do
porto com visita ao Porta Aviões, entre inúmeros outros. Essa cidade americana
oferece uma ampla possibilidade turística.

4º dia – Viagem de avião de San Diego  a San Francisco (trecho de 01h15min)
com estadia no Hotel Courtyard San Francisco Downtown por três noites.

Em San Francisco os pontos mais visitados são o Fishermen Wharf, a Ilha de
Alcatraz, a ponte Golden Gate, a tradicional viagem de Cable Car, Chinatown, a
sinuosa Lombard Street e a cidade de Salsalito, que fica após a travessia da famo-
sa Golden Gate.

7º dia – Viagem de volta ao Brasil

9. CONCLUSÃO
Nossa expectativa inicial ao realizar o curso de MBA Executivo Interna-

cional da Strong / FGV na UCI – Irvine (Universidade da Califórnia) era de
aprimorar conhecimentos e enriquecer os nossos currículos, através de uma
experiência internacional. A realidade experimentada em Irvine superou nos-
sas expectativas em todos os aspectos, inclusive pelo caráter turístico da via-
gem; especialmente em se tratando da bela costa oeste americana, a Califórnia.
Ainda sob o impacto positivo da viagem e com o desejo de dividir essa excelen-
te vivência com outros executivos, professores e amigos, resolvemos fazer nos-
so trabalho de conclusão de curso focado no detalhamento e sugestões de
aprimoramento desta experiência.

Com relação aos reflexos em nossas carreiras, visualizamos um dos resultados
da pesquisa que realizamos, para dar consistência teórica ao nosso trabalho:
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E nós compactuamos da mesma opinião: um MBA Internacional trará be-
nefícios e reflexos para as nossas carreiras. Seja no aspecto meramente formal de
enriquecimento de nossos currículos profissionais, seja pela experiência em um
ambiente cultural diferenciado, seja pelo networking, ou pelo conteúdo acadêmi-
co transmitido. Todavia, a melhoria contínua deve ser o foco do executivo bem
preparado. Acreditamos que as sugestões aqui apresentadas, somadas a todas as
características positivas que vivenciamos na UCI, proporcionadas pela Strong -
FGV e que aqui também foram relatadas, serão precursoras de um evento de
MBA Executivo Internacional, que aprimora as competências do executivo, com
caráter inovador, lúdico e motivacional.
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11. ANEXOS

Anexo 1 - Pesquisa para quem não fez MBA Internacional
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Anexo 2 - Pesquisa para quem fez MBA Internacional
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Anexo 3 - Expectativas de executivos que ainda não realizaram o curso

Estar atualizado com o mundo dos negócios, ter clara oportunidade de aplicar os
conhecimentos obtidos na empresa em que presto serviço e, principalmente, “ge-
rar” novas oportunidades e negócios, com “conhecimento amplo da causa”, para
assim ser competitivo.

Controller

Aprimorar meus conhecimentos em áreas que considero importantes, vivenciar
uma situação diferente da que eu tenho no Brasil, treinar meu inglês, aumentar
meu networking, diferenciar meu currículo, aumentar minha empregabilidade
e me manter atualizado.

Gerente Industrial

Ao entrar em contato com profissionais altamente qualificados de multinacionais
norteamericanas, tenho certeza de que estarei dando um upgrade bastante con-
sistente em minha carreira. O contato com estudantes da Universidade da Califórnia
também me proporcionará uma valiosa troca de conhecimentos.

Analista de Garantia da Qualidade
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Alguns depoimentos dos executivos que realizaram o curso

Foram duas semanas de boas experiências de aprendizado e formação de amigos.
Tivemos muitas lições, inclusive sobre convívio em grupo e aceitação das diferen-
ças. Foi possível obter um conhecimento do sistema de aprendizado americano e
costumes locais.

Gerente Financeiro e Administrativo

A experiência foi bastante interessante do ponto de vista de conhecer uma univer-
sidade internacional, no caso americana, onde pode se notar a existência de uma
infra-estrutura bastante complexa. Mas o tempo foi muito curto e as palestras com
tempo reduzido, não houve um aprofundamento nos temas. A minha sugestão é
de que o tempo do curso internacional seja de maior duração apesar da dificulda-
de dos alunos em participarem durante um período mais longo.

Sócio / Diretor

Obtive melhores resultados para a organização em que atuo, aumentei o meu
repertório de competências e embora não tenha mudado de cargo, obtive alinha-
mentos salariais e bônus como resultados. Foi uma experiência muito boa, que me
tornou um profissional melhor qualificado e um ser humano mais ponderado e
tolerante. A minha capacidade analítica e de abstração aumentou, favorecendo o
meu desempenho pessoal, melhor obtenção de performance da equipe e a toma-
da de decisão.

Gerente de RH

No passado, a falta de experiência internacional fez com que eu perdesse oportu-
nidades de viagens profissionais ao exterior. Após o curso, já visitei um cliente na
Inglaterra e estão previstas outras visitas a clientes nos EUA e na Europa.

Além do aspecto diversão, através do turismo tivemos a oportunidade de vivenciar
um pouco da cultura dos EUA.

As relações têm sido muito satisfatórias, pois tenho mantido contato com várias
pessoas que participaram do curso. Como o curso foi realizado em julho de 2005,
ainda não posso dizer se as relações serão duradouras. Espero que sim.

Considero maravilhosa a experiência proporcionada pelo MBA Internacional, tan-
to em termos profissionais, quanto em termos pessoais. Conhecer outra cultura in
loco  nos abre horizontes, aumenta a auto-confiança e ajuda a nos posicionarmos
melhor nas relações com empresas estrangeiras. O networking também poderá
nos trazer oportunidades importantes de desenvolvimento profissional.

Gerente de Gestão da Qualidade
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O aspecto turístico foi bastante importante porque ajudou no conhecimento do
estilo de vida e das diferenças culturais de outro país, o que também significa
aprendizado e favorece o crescimento pessoal.

Consultor

A experiência foi bem interessante, pois tive que dividir coisas que antes seriam
impensáveis (quarto, banheiro), e pude voltar a me sentir como nos tempos de
colégio.

Gerente de Projetos

Algumas disciplinas não apresentaram nenhuma novidade com relação às minis-
tradas no Brasil, já outras poderiam ser melhor exploradas.

Gerente Industrial
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Anexo 4 – Fotos ilustrativas das atividades propostas no pacote turístico

San Diego – Parque temático: Sea World
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San Diego - Porto

San Diego - Coronado Beach (Ilha de Coronado)
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San Diego - Porta Aviões

San Francisco – E o famoso Cable Car...
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San Francisco – Ilha de Alcatraz

San Francisco  –  Golden Gate
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A prisão de Alcatraz
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