
 

 
 

 

 

 

FLAVIO FORTUNATO GOULART  

 

 

 

PROPOSTA DE PROJETO PARA CRIAÇÃO E 

REDEFINIÇÃO DE PROCESSOS EM PEQUENA EMPRESA 

DO RAMO DE DISTRIBUIÇÃO 
 
 

Trabalho apresentado ao curso MBA em Gestão  

Empresarial, Pós-Graduação lato sensu, Nível 

de Especialização, do Programa FGV 

Management da Fundação Getulio Vargas, como 

pré-requisito para a obtenção do Título de 

Especialista.  

 

 

  Jose Carlos Franco de Abreu Filho 

  Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

Denise Oldenburg Basgal 

Orientador 

 

Curitiba - Paraná 

2018 



 

 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS  

PROGRAMA FGV MANAGEMENT 

MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso, Proposta de Projeto para Criação e Redefinição 

de Processos em Pequena Empresa do Ramo de Distribuição, elaborado por Flavio 

Fortunato Goulart e aprovado pela Coordenação Acadêmica, foi aceito como pré-requisito para 

a obtenção do certificado do Curso de Pós-Graduação lato sensu MBA em Gestão  Empresarial, 

Nível de Especialização, do Programa FGV Management.  

 

 

Curitiba/PR, 28 de Junho de 2018 

 

 

Jose Carlos Franco de Abreu Filho 

Coordenador Acadêmico Executivo 

 

 

 

 

Denise Oldenburg Basgal 

Orientadora 

 

  



 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

O aluno Flavio Fortunato Goulart, abaixo assinado, do curso de MBA em Gestão Empresarial, 

Turma 1/16 do Programa FGV Management, realizado nas dependências da instituição 

conveniada ISAE de Curitiba/PR, no período de 24/06/2016 a 28/06/2018, declara que o 

conteúdo do Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Proposta de Projeto para Criação 

e Redefinição de Processos em Pequena Empresa do Ramo de Distribuição” é autêntico e 

original. 

 

Curitiba/PR, 28 de Junho de 2018 

 

 

Flavio Fortunato Goulart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Maria Clementina Scalabrini Fortunato; saudades, vó. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Meus agradecimentos vão para todas as pessoas que passaram pela minha vida e que, 

de alguma forma, seja direta ou indiretamente, contribuíram para meu desenvolvimento. 

Primeiramente, agradeço a minha esposa, Fabiana Gomes Malage Goulart, pelo 

carinho, compreensão e paciência durante estes dois anos de MBA, para entender os vários 

momentos de desafios que enfrentei neste período para a conciliação de atividades acadêmicas, 

profissionais e pessoais, destacando nosso casamento.  

Agradeço também os demais membros da minha família, meus pais, irmãos e 

cunhadas, que sempre deram-me confiança, apoio e incentivo para que eu estudasse. 

Agradeço de forma especial, pela parceria formada que nestes últimos 6 meses, todos 

os colaboradores da empresa estudo de caso do presente trabalho, que aceitaram o desafio de 

um trabalho em conjunto e que em diversas oportunidades flexibilizaram dias e horários para 

que pudéssemos nos conversar, ter informações e nos reunir e, juntos, levantar melhorias para 

o negócio da organização, além, é claro, de autorizar-me a utilizar o caso como tema do meu 

trabalho de conclusão de curso. 

Agradeço também todos os professores e colaboradores do curso de Pós-Graduação 

em Gestão Empresarial do ISAE/FGV, em especial a Prof.ª Denise Basgal, que orientou-me 

para que o presente trabalho pudesse virar realidade. 

Aos meus colegas da turma 01/16 agradeço imensamente, em especial ao grupo 

formado por André, Eliel, Guta, José, Kevin, Leopoldo, Marcelo, Marcio, Melk, Patrick, 

Rafael, Renato, Ricardo, Thiago Alberti, Thiago Martins e Tito pela contribuição que deram 

para minha formação acadêmica. 

Com carinho, agradeço também a empresa que me deu a oportunidade de iniciar minha 

carreira profissional e cuja qual até hoje faço parte, Robert BOSCH Ltda., bem como todos os 

seus colaboradores, que de uma forma ou de outra, propiciaram-me e tem me propiciado 

inúmeras oportunidades de aprendizado ao longo desta minha trajetória. 

Aos meus amigos do Santa Maria que sempre souberam ser companheiros e que juntos 

pudemos formar uma parceria sincera e verdadeira, meu muito obrigado. 

Enfim, nenhuma pessoa conquista algo somente por esforço próprio. Quem está ao seu 

redor faz parte das suas conquistas. A todas que apoiaram-me, meus sinceros agradecimentos. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam 

barreiras, outras constroem moinhos de vento.”  

 

Érico Veríssimo  



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 
FIGURA 1 – REGIÃO DO PARANÁ ATENDIDA PELA EMPRESA ESTUDO DE CASO ........... 13	
FIGURA 2 – DISPOSIÇÃO FÍSICA DO BARRACÃO DA EMPRESA ESTUDO DE CASO ......... 19	
FIGURA 3 – UM DOS FLUXOS DE MERCADORIA DA INDÚSTRIA ATÉ CONSUMIDOR 

FINAL ............................................................................................................................. 31	
FIGURA 4 – TEIA DO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO DA INDÚSTRIA ATÉ CONSUMIDOR 

FINAL ............................................................................................................................. 33	
FIGURA 5 – EXEMPLO DE TEIA DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ UMA LOJA QUALQUER DO 

VAREJO ......................................................................................................................... 33	
 

 
LISTA DE QUADROS 

 
QUADRO 1 – O CANVAS DO MODELO DE NEGÓCIO DA EMPRESA ESTUDO DE CASO .... 15	
QUADRO 2 – SETORES DE VENDAS DA EMPRESA ESTUDO DE CASO ................................. 21	
QUADRO 3 – MATRIZ DE AMEAÇAS E OPORTUNIDADES DA EMPRESA ESTUDO DE 

CASO ........................................................................................................................... 37	
QUADRO 4 – MATRIZ SWOT DA EMPRESA ESTUDO DE CASO ............................................... 38	
QUADRO 5 – VETORES ESTRATÉGICOS LEVANTADOS PARA A EMPRESA ESTUDO DE 

CASO ........................................................................................................................... 40	
QUADRO 6 – PREMISSAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS VETORES ESTRATÉGICOS ........ 48	
QUADRO 7 – ESTIMATIVAS FINANCEIRAS PARA PLANO DE PROJETO NO CENÁRIO 

REALISTA .................................................................................................................. 53	
QUADRO 8 – ESTIMATIVAS FINANCEIRAS PARA PLANO DE PROJETO NO CENÁRIO 

OTIMISTA ................................................................................................................... 54	
QUADRO 9 – ESTIMATIVAS FINANCEIRAS PARA PLANO DE PROJETO NO CENÁRIO 

PESSIMISTA ............................................................................................................... 55	
 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1	 SUMÁRIO EXECUTIVO ................................................................................................ 10	

2	 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 11	

3	 DESCRIÇÃO GERAL DA EMPRESA .......................................................................... 13	

4	 O AMBIENTE INTERNO ............................................................................................... 15	

4.1	 O NEGÓCIO ......................................................................................................................... 15	

4.2	 AS PESSOAS ........................................................................................................................ 16	

4.3	 PROCESSOS INTERNOS ......................................................................................................... 17	

4.3.1	ESTRATÉGIA ..................................................................................................................... 18	

4.3.2	OPERAÇÃO ....................................................................................................................... 18	

4.3.2.1	 Nível Um .................................................................................................................. 18	

4.3.2.2	 Nível Dois ................................................................................................................. 20	

4.3.2.2.1	 Vendas ............................................................................................................. 21	

4.3.2.2.2	 Controle de Estoque ........................................................................................ 22	

4.3.2.2.3	 Financeiro ....................................................................................................... 22	

4.3.2.2.4	 Relacionamento com Fornecedores ................................................................ 23	

4.4	 FORÇAS ............................................................................................................................... 23	

4.5	 FRAQUEZAS ...................................................................................................................... 25	

5	 O AMBIENTE EXTERNO .............................................................................................. 27	

5.1	 FORNECEDORES ............................................................................................................ 27	

5.1.1	 INDÚSTRIA 1 ..................................................................................................................... 27	

5.1.2	 INDÚSTRIA 2 ..................................................................................................................... 27	

5.1.3	 INDÚSTRIA 3 ..................................................................................................................... 28	

5.1.4	 INDÚSTRIA 4 ..................................................................................................................... 29	

5.1.5	 INDÚSTRIA 5 ..................................................................................................................... 29	

5.2	 COMPRADORES .................................................................................................................... 30	

5.3	 O MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO ............................................................................................ 31	

5.4	 CONCORRENTES .............................................................................................................. 34	

5.4.1	 INDÚSTRIA 1 ..................................................................................................................... 34	

5.4.2	 INDÚSTRIA 2 ..................................................................................................................... 35	

5.4.3	 INDÚSTRIA 3 ..................................................................................................................... 35	

5.4.4	 INDÚSTRIA 4 ..................................................................................................................... 36	



 

 

5.4.5	 INDÚSTRIA 5 ..................................................................................................................... 36	

5.5	 MODELO OT ........................................................................................................................ 36	

6	 VETORES ESTRATÉGICOS ......................................................................................... 38	

7	 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E DE FINANÇAS .................................................. 48	

8	 CONCLUSÕES ................................................................................................................. 57	

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................................. 59	



10 

 

1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O presente projeto trata da implementação num período de um ano de quinze vetores 

estratégicos identificados a partir das análises de ambiente interno e externo de uma pequena 

distribuidora de cosméticos e perfumaria de Curitiba/PR que irão criar e/ou redefinir processos 

internos da empresa com o objetivo principal de maximizar seu lucro. Entre eles estão a 

alteração do sistema interno de informática, um novo método para controle de estoque, a 

adequação da organização e dos processos de vendas, a gestão de pessoas, a padronização de 

processos, a gestão por indicadores e a busca por duas novas indústrias parceiras. O projeto será 

fortemente recomendado para implantação, pois além de elevar em praticamente 38% o lucro 

da empresa, não possui necessidade de investimento inicial, uma vez que na estratégia proposta, 

os recursos financeiros virão da implementação do próprio projeto, captados desde o começo 

principalmente através da redução dos estoques atuais de mercadorias da distribuidora. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A economia do Brasil passou por recessão no último triênio com forte desaceleração 

do consumo (2015, 2016 e 2017). Entre outros setores, as vendas do varejo sofreram acentuada 

queda, o que forçou também uma diminuição da produção industrial. Como em um efeito 

dominó, vários negócios relacionados da economia foram também afetados e, entre outras 

causas, houve contração do PIB1, o que fez também com que o desemprego no país chegasse a 

nível alarmante (LEITÃO, 2017). 

Contudo, os empresários brasileiros já começam a virar a página desta recente recessão 

econômica após reunir evidências de que dias melhores virão. Tanto a indústria quanto o 

comércio estão apontando para um 2018 mais favorável, confiantes em um crescimento mais 

significativo a partir de agora. Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgado em 28/02/2018, aponta uma expansão de pontos 

de venda pelo país e previsão de aumento de 5,1% nas vendas totais deste ano (EL PAIS, 2018). 

Neste contexto, está inserida a empresa estudo de caso do presente trabalho. Trata-se 

de uma pequena distribuidora de cosméticos e perfumaria de Curitiba/PR, que está posicionada 

no mercado justamente entre a indústria e o varejo e é responsável essencialmente por assegurar 

produtos nos pontos de venda para consumidor final na sua região de atuação. A empresa, assim 

como muitas outras deste setor, sofreu os efeitos da recessão recente do país, com forte retração 

do seu faturamento e consequente necessidade de contenção de custos para se manter ativa no 

mercado. Contudo, já observando possíveis sinais de melhora, os proprietários da empresa 

desejam aproveitar o novo momento que possivelmente o Brasil entrará para concorrer mais 

competitivamente no mercado em que atuam. 

Neste sentido, o presente projeto tem por objetivo geral propor a implementação de 

vetores estratégicos que aumentem ao máximo a lucratividade da empresa estudo de caso 

dentro de um ano através de quatro objetivos específicos: 

- Analisar o ambiente interno e externo a fim de identificar vetores estratégicos que 

alavanquem as vendas da distribuidora; 

                                                
1 Produto Interno Bruto (PIB) representa a soma em valores monetários de todos os bens e serviços 

finais produzidos em uma determinada economia em um determinado período de tempo (MANKIW, 

2001). 
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- Analisar a cadeia de valor sob a qual a empresa opera e o seu ambiente interno para 

identificar vetores estratégicos que reduzam custos; 

- Priorizar os vetores estratégicos levantados nos dois primeiros objetivos específicos; e 

- Propor um plano de implementação e de finanças com duração de um ano (projeto) para 

que os vetores estratégicos priorizados no objetivo específico anterior sejam colocados 

em prática. 

Para tanto, alguns métodos e técnicas consagrados da literatura foram aplicados entre 

o 2º semestre de 2017 e o 1º semestre de 2018 em várias conversas e reuniões presenciais feitas 

entre o autor deste trabalho e todos os colaboradores da empresa estudo de caso (proprietários, 

supervisores de vendas, vendedores e administrativo interno) e em pesquisas de mercado/de 

campo direto com clientes e com outros profissionais deste ramo com vasta experiência. Entre 

estes métodos e técnicas estão: o Canvas de Modelo de Negócios, Mapeamento de Fluxo de 

Valor/Cadeia e Sistema de Valor, Análise Estrutural da Indústria (forças de Porter), Modelo 

OT, SWOT, Fatores Críticos de Sucesso, 4Ps (produto, preço, promoção e praça), 

Segmentação, Posicionamento, Matriz Ansoff, Matriz GUT, Balanced Scorecard, Matriz de 

Esforço/Benefício, Entrevistas e Opinião Especializada.  

O presente trabalho limitou-se a estudar e analisar o ambiente de mercado e geográfico 

sob o qual a empresa estudo de caso está atendendo atualmente. Procurou-se utilizar 

ferramentas já conhecidas e consolidadas tanto no ambiente profissional quanto no meio 

acadêmico para se ganhar em praticidade e objetividade e também para apresenta-las aos 

funcionários da empresa. 

Quanto a apresentação gráfica, o presente trabalho está divido em seis partes. Na 

primeira parte uma descrição geral da empresa estudo de caso é feita. Na segunda parte, o 

ambiente interno da empresa é apresentado juntamente com o levantamento de forças e 

fraquezas. Na terceira parte, o ambiente externo da empresa é analisado juntamente com o 

levantamento das ameaças e das oportunidades. Na quarta parte, vetores estratégicos vindos 

essencialmente das duas partes anteriores são definidos. Na quinta parte um plano de 

implementação para um ano dos vetores estratégicos priorizados é proposto juntamente com 

um plano financeiro, expondo três cenários: otimista, realista e pessimista. É importante 

ressaltar que os formatos de apresentação gráfica das informações levantadas pelos métodos e 

técnicas serão aqui apresentados de forma distinta visando síntese: alguns de forma mais direta 

e outros de forma mais indireta. 
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3 DESCRIÇÃO GERAL DA EMPRESA 

 

A empresa estudo de caso deste trabalho é uma distribuidora de cosméticos e 

perfumaria limitada de Curitiba/PR, cujos proprietários são dois irmãos, e que foi fundada em 

1998. A mesma é enquadrada pelo SEBRAE2 como empresa de pequeno porte tanto pelo seu 

faturamento médio anual (R$3.600.000,00) quanto pelo seu número de funcionários (20 

pessoas no total).  

A amplitude de atuação da distribuidora compreende 1000 clientes (entre 

supermercados, farmácias, lojas de cosméticos e outros pequenos varejos) na sua própria 

cidade, nas cidades que compõem a região metropolitana de Curitiba e em todas as cidades do 

litoral do Paraná, conforme ilustra a Figura 1. 

 

 
FIGURA 1 – REGIÃO DO PARANÁ ATENDIDA PELA EMPRESA ESTUDO DE CASO 
FONTE: O autor (2018). 

 

A organização distribui toda a linha de produtos de 5 indústrias brasileiras diferentes 

que totalizam 530 itens relacionados à beleza humana, adulta e/ou infantil: cosméticos (cremes 

para pele, protetores solar, produtos para depilação e entre outros), perfumaria (perfumes e água 

de colônia), higiene pessoal (shampoos, condicionadores, gel, fio dental, pasta de dente e entre 

outros) e produtos infantis e para bebês (chupetas, mamadeiras e acessórios). 

                                                
2 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é uma entidade privada sem 

fins lucrativos agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento criado para dar apoio aos 

pequenos negócios do Brasil. 
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Observa-se no histórico do ciclo de faturamento da empresa que o primeiro semestre 

é menos intenso em vendas do que o segundo, fortemente influenciado pelas contas de início 

de ano e aumento do poder aquisitivo no final ano puxado principalmente pelo décimo terceiro 

salário e pelo período de férias. Forte sazonalidade é observada em Agosto e Dezembro, 

impulsionadas, respectivamente, pela primeira e segunda grandes vendas da linha de protetores 

solar na região atendida. 

A empresa situa-se em um barracão, cuja maior parte física está destinada à 

armazenagem do estoque de mercadorias das cinco indústrias fornecedoras, além de toda a parte 

administrativa do negócio. 

O quadro de pessoal é composto pelos dois proprietários, dois supervisores de vendas, 

oito vendedores externos, duas pessoas para os processos administrativos internos, três 

almoxarifes e três entregadores. As partes jurídica, contábil, de tecnologia de informação e 

promotoria de vendas são terceirizadas. Todos os demais processos que compõem o 

funcionamento do negócio da empresa são realizados pelos seu próprios colaboradores. 
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4 O AMBIENTE INTERNO 

 

A seguir será apresentado, sob a forma de subtítulos, o ambiente interno da empresa 

estudo de caso do presente trabalho. 

 

4.1 O NEGÓCIO 

 

A distribuidora estudo de caso tem para si que seu negócio de distribuição só existe, 

pois há uma clara necessidade de mercado: a indústria quer atingir todos os pontos de venda de 

consumo final (varejos) com todo o seu mix de produtos produzidos (de “A” a “Z”), garantindo 

que após consumo a reposição seja rápida ou, até mesmo, imediata.  

Para tanto, precisa que a distribuidora execute um serviço, num primeiro momento, de 

excelência em logística e, num segundo momento, de venda, já que a disponibilidade de 

gôndolas e financeira dos varejistas é limitada e há forte concorrência não só com outras 

empresas do ramo atacadista e de distribuição como também dos produtos de concorrência 

direta (outras marcas que produzem os mesmos segmentos de produtos).  

Sabe-se, porém, que a necessidade não é movida apenas pelo lado da oferta, mas 

também pelo lado da demanda: os varejistas, que são impulsionados pelos consumidores finais. 

A distribuidora faz o elo de ligação entre a oferta de produtos da indústria e a demanda pelos 

mesmos. 

Para atender à referida necessidade, a distribuidora estudo de caso organizou seu 

negócio conforme apresenta o Quadro 1. 

 
QUADRO 1 – O CANVAS DO MODELO DE NEGÓCIO DA EMPRESA ESTUDO DE CASO 

Parcerias 

- Indústria 1 
- Indústria 2 
- Indústria 3 
- Indústria 4 
- Indústria 5 
- Bancos (Bradesco, 
Caixa Econômica 
Federal e Itaú) 

Atividades-Chave 
- Relacionamento e 
Negociação c/ 
Fornecedores; 
- Gestão de Estoques 
- Vendas; 
- Logística Interna e 
Entrega Final 
- Gestão Financeira 

Propostas de Valor 
- Produtos e/ou Marcas 
de Qualidade 
- Garantia de Entrega 
dos itens comprados A-
Z 
- Venda Unitária 
- Merchandising3 
- Troca de Mercadoria 
Avariada e Vencida 

Relação c/ Clientes 

- Conquista: Visitas, 
Telefonemas e 
Bonificações; 
- Manutenção: Visitas 
Periódicas, 
Telefonemas e 
Integridade 
- Crescimento: N/D. 

Segmentos de 
Clientes 
 
- Farmácias (redes 
ou avulsa) 
 
- Supermercados 
(redes ou avulso) 
 

                                                
3 Nome coloquialmente utilizado por empresas deste ramo de atuação para designar a atividade de 

manter a área de venda para o consumidor final abastecida, organizada e limpa e com todos os 

produtos dentro do prazo de validade. 
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Parcerias 

- Contador 
- Transportadoras 
- Empresa de 
Tecnologia de 
Informação 
- Promotores de 
Venda 

Recursos-Chave 
- Estoque 
- Equipe de Vendas 
- Equipe de Logística 
Interna e Entregadores 
- Capital de Giro 
- Produtos e Marcas 
Distribuídas 
- Crédito de Bancos 
- Representação 
Comercial das mesmas 
indústrias da 
distribuição 
 

Propostas de Valor 
- Bonificação 
- Preços Competitivos 
- Prazo de Pagamento 
- Entrega Rápida 
- Mercadoria já 
separada no ato da 
entrega 
- Entrega correta dos 
pedidos (tipos e 
quantidades) 
 

Canais 

- Supervisores de 
Vendas 
- Vendedores 
- Entregadores 

Segmentos de 
Clientes 
 
- Lojas de 
Cosméticos 
 
- Pequenos 
Varejos: lojas de 
brinquedos, loja de 
artigos de 
bebês/kids, mini-
mercados e lojas 
de 1,99 

Estrutura de Custo 
- Compra e seguro de mercadorias 
- Barracão (aluguel, segurança, limpeza e jardineiro) 
- Contas fixas: água, luz, telefone e materiais de escritório 
- Folha de pagamento de pessoal (interno, contador e TI) 
- Juros sobre capital de bancos 
- Distribuição de dividendos 
 

Fontes de Receita 

- Preço unitário por produto vendido 

FONTE: O autor (2018). 
 

É importante comentar que os sócios proprietários da distribuidora em questão tem, na 

verdade, um grupo composto de duas empresas, pois além da distribuição detém na região 

geográfica em que atuam também a representação comercial destas indústrias só que em outro 

CNPJ (com exceção da Indústria 5), que é uma função geográfica exclusiva, diferente da 

distribuição que não tem exclusividade (produtos comprados por distribuidoras podem ser 

vendidos em qualquer lugar do país). Ou seja, a distribuidora deste estudo tem ampla visão do 

que está acontecendo com seus produtos no seu mercado geográfico de atuação, além de 

conhecer os preços praticados na praça e os riscos entre atender clientes pela representação ou 

pela distribuição. 

 

4.2 AS PESSOAS 

 

O quadro de pessoal da empresa estudo de caso é composto por 20 pessoas. A seguir, 

o papel/cargo, a hierarquia e as principais responsabilidades delas serão descritas. 

- Sócio Proprietário 1: responsável pela estratégia da empresa e pelas atividades-chave 

de Relacionamento e Negociação c/ Fornecedores, Gestão de Estoques e Gestão 

Financeira. Praticamente tudo que é feito na empresa deve ser validado com ele. É irmão 

do Sócio Proprietário 2; 

- Sócio Proprietário 2: responsável pela direção de vendas. É irmão do Sócio Proprietário 

1; 
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- Administrativo 1: responde disciplinarmente para Sócio Proprietário 1 (é filho dele) e é 

responsável por parte da logística interna (impressão, relação e conferência de pedidos, 

cargas de entrega e faturamento), realização de pagamentos e outros gerais (como a 

parte de sistemas de informática e toda a parte de manutenção do barracão sede da 

empresa). Este colaborador é tido como “coringa” dentro da empresa e concentra todas 

as demandas de emergência ou aquelas que não se sabe quem é responsável; 

- Administrativo 2: responde disciplinarmente para Sócio Proprietário 1 e responsável 

por enviar pedidos de reposição de mercadorias às indústrias fornecedoras e contato 

com o contador. Este colaborador confere apenas este suporte à distribuidora, seu 

principal papel está atrelado à representação comercial das indústrias, o que não faz 

parte do presente projeto; 

- Supervisor de Vendas 1: responde disciplinarmente para Sócios Proprietários 1 e 2 e é 

responsável por cuidar da equipe de vendas, planejar as metas dos vendedores, realizar 

campanhas de vendas, negociações diferenciadas com os clientes, cobranças e ser 

vendedor “coringa”, que é aquele que cobre necessidades de visitas a clientes quando 

necessário. 

- Supervisor de Vendas 2: responde disciplinarmente para Sócios Proprietários 1 e 2 

(também é irmão deles) e é responsável por treinar a equipe de vendas, negociações 

diferenciadas com os clientes, cobranças e ser também vendedor “coringa” (conforme 

explicado acima); 

- Vendedores: são oito no total, respondem disciplinarmente para Supervisores de Vendas 

1 e 2 e são responsáveis por emitir pedidos de mercadorias da distribuidora junto aos 

clientes, cuidar das áreas de venda dos clientes, abrir novos clientes e realizar cobranças; 

- Almoxarifes: são três no total, respondem para o Administrativo 1 e são responsáveis 

pelo recebimento, conferência e armazenagem de mercadorias e separação, conferência, 

empacotamento e expedição de pedidos. 

- Entregadores: são três no total, respondem para o Administrativo 1 e são responsáveis 

pela entrega final dos pedidos de mercadorias da distribuidora aos clientes.	

 

4.3 PROCESSOS INTERNOS 

 

Os processos internos da empresa estudo de caso serão apresentados em dois tópicos: 

aqueles que compõem a estratégia e aqueles que compõem a operação. É importante ressaltar 
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que se o processo não está aqui descrito, é porque ele realmente não existe ou porque trate-se 

de processos de menor relevância para este trabalho, como limpeza e jardinagem da sede da 

empresa. 

 

4.3.1 Estratégia 

 

A parte estratégica da empresa é de responsabilidade dos dois sócios proprietários. 

Processos internos estruturados (porque, o que, quem, quando, como, onde, com que frequência 

e/ou quanto) não existem para a realização ou revisão periódica de planejamento estratégico. 

Aliado a isso, também observa-se que a empresa não trabalha guiada por Visão, Missão e 

Valores claramente definidos e divulgados para todos. 

Os proprietários procuram estar sempre bem informados sobre o que está acontecendo 

no macro e no microambiente externo em que atuam e também com seus concorrentes para 

adequação de movimentos. Após entrevistar os próprios proprietários e alguns colaboradores, 

percebeu-se que as estratégias são definidas quando se existem dores reais ou oportunidades 

claras de ganho. Ou seja, os movimentos estratégicos tem caráter reativo e não proativo. 

 

4.3.2 Operação 

 

Para facilitar a apresentação e o entendimento, a operação da empresa estudo de caso 

será apresentada a seguir em dois níveis: nível um e nível dois. 

 

4.3.2.1 Nível Um 

 

Os processos internos que compõem a operação no nível um são: recebimento, 

conferência, armazenagem, separação, conferência, empacotamento, faturamento, expedição e 

entrega final. Todos eles, salvo a entrega final, ocorrem no barracão sede da empresa, cuja 

disposição física é apresentada na Figura 2. 
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FIGURA 2 – DISPOSIÇÃO FÍSICA DO BARRACÃO DA EMPRESA ESTUDO DE CASO 
FONTE: O autor (2018). 
  

Todas as chegadas de mercadoria na empresa acontecem exclusivamente pelo modal 

rodoviário através de transportadoras parceiras e o incoterm4 acordado com as indústrias é o 

CIF, ou seja, elas arcam com todos os custos de transporte e seguro até o destino, que no caso 

é a sede da distribuidora estudo de caso em Curitiba/PR. Todas as caixas são descarregadas na 

área de “Recebimento” e os volumes são conferidos junto à nota fiscal que contém o pedido. 

Estando tudo correto, é dada entrada da mercadoria e da própria nota fiscal no sistema de 

informática interno da empresa. Logo na sequência, toda a mercadoria é carregada até as 

prateleiras da respectiva indústria, separadas por ordem crescente de número de tipo. 

Diariamente em dias úteis ocorre o processo de vendas (será descrito em detalhes no 

nível dois), em que o resultado é a tiragem e envio dos pedidos de mercadorias da distribuidora 

dos varejistas da região geográfica de atuação. Estes pedidos são enviados remotamente via 

internet normalmente duas vezes ao dia utilizando programa específico instalado em tablet 

disponibilizado aos vendedores. Tão logo os pedidos chegam (checagem é feita periodicamente 

ao longo do dia no Escritório 1), os mesmos são conferidos quanto a observações especiais 

(como locais ou horários de entrega), trocas, bonificações e brindes. Todos são impressos e 

relacionados numa listagem manual de entrada de pedidos. Por ordem de chegada (salvo 

                                                

4 Termos Internacionais de Comércio (incoterms) foram criados para administrar conflitos oriundos da 
interpretação de contratos internacionais firmados entre exportadores e importadores concernentes à 
transferência de mercadorias, às despesas decorrentes das transações e à responsabilidade sobre perdas 
e danos (HENRIQUE, 2010). 

 

Escritório 2
Área de 

Passagem 

Escritório 1

Copa Banheiro

Prateleiras de Estoque Indústria 4

Prateleiras de Estoque Indústria 5

Prateleiras de Estoque Indústria 5

Expedição

Sala de Reunião

Prateleiras de Estoque Indústria 1

Prateleiras de Estoque Indústria 2

Prateleiras de Estoque Indústria 3

Recebimento
(e área de passagem)
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pedidos urgentes ou quaisquer outros pontos especiais), são encaminhados para o depósito de 

mercadorias para serem separados. 

A separação é feita com o suporte de um carrinho de compras junto às prateleiras e 

quando são encaminhados ao balcão principal, item a item é passado em leitor de código de 

barras contra o pedido para evitar que erros de separação sejam feitos e para que a baixa de 

estoque no sistema informatizado seja feita. Os pedidos são empacotados, numerados e 

encaminhados para a área de expedição. Tem-se como regra interna, concluir no próprio dia 

todos os pedidos que foram recebidos. 

Periodicamente ao longo do dia, pedidos prontos são checados. Quando percebe-se 

que existem vários pedidos para uma mesma microrregião e que supostamente cabem no carro 

do entregador, fecha-se uma carga. O faturamento é feito, com emissão de nota fiscal e a 

geração do(s) boleto(s) para pagamento. Nova conferência é realizada entre pedido, nota fiscal 

e boleto(s) e, estando tudo certo, este conjunto de folhas é colocado no romaneio de entrega 

pendente. O entregador é chamado e nenhum deles tem preferência ou região de entrega, vão 

as realizando para onde quer que seja, dado o fechamento da carga (salvo litoral do Paraná, que 

pela maior distância, entregas na maioria das vezes são feitas todas às sextas-feiras e com um 

mesmo entregador que conhece geograficamente bem a região). A política interna é não deixar 

pedido mais do que dois dias sem ser entregue, independente de ter fechado ou não uma carga 

de entrega (salvo Litoral do Paraná). O carregamento da carga com o entregador é conferido e 

assinado. O entregador é responsável por realizar a entrega, pegando a assinatura do cliente em 

uma cópia do boleto que vai junto e que deve retornar para a empresa para ser arquivado e ter 

controle financeiro a ser feito. A cópia do boleto assinada é igual ao comprovante de entrega e 

isso credencia o próprio entregador de receber pelo serviço prestado. Todas as entregas são pelo 

modal rodoviário. 

 

4.3.2.2 Nível Dois 

 

Os processos internos que compõem a operação no nível dois são vendas, controle de 

estoque, financeiro e relacionamento com fornecedores serão apresentados a seguir através de 

subtítulos. 
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4.3.2.2.1 Vendas 

 

O processo de vendas tal como será descrito aqui ocorre fora da sede física da empresa 

e é responsável por disparar todos os processos descritos no nível um a partir e inclusive da 

separação. Em dias úteis, a equipe de vendas da empresa, composta pelos oito vendedores, 

divididos em setores geográficos de atendimento (conforme apresenta o Quadro 2), e os dois 

supervisores são responsáveis, respectivamente, por irem fisicamente de carro/moto até os 

clientes e emitirem os pedidos de vendas e por suportar negociações com os clientes. Todos os 

pedidos são enviados remotamente pela internet por meio de tablet disponibilizado pela 

empresa aos vendedores. 

 
QUADRO 2 – SETORES DE VENDAS DA EMPRESA ESTUDO DE CASO 

 
FONTE: O autor (2018). 
 

Cada vendedor é responsável por, em média, 125 clientes e cada setor foi divido de tal 

forma que o faturamento fique equilibrado entre a equipe de vendas, uma vez que as 

regiões/cidades/bairros tem concentração populacional distintas, com média de faturamento de 

R$40.000,00 por setor/vendedor. O objetivo defendido pela empresa é que, pelo menos uma 

vez por mês, todos os clientes do setor sejam visitados e pedidos sejam emitidos. Os vendedores 

que atuam com a empresa estão sob regime de trabalho de “Microempreendedor Individual” 

(MEI), recebem por comissão em cima de cada pedido faturado e possuem uma ajuda de custeio 

(que deveria ser destinada a combustível e/ou alimentação, desde que emitam pedidos). Os 

Vendedor 1 Vendedor 2 Vendedor 3 Vendedor 4 Vendedor 5 Vendedor 6 Vendedor 7 Vendedor 8

Araucária Bacacheri Rebouças Tijucas do Sul Fazendinha Hauer Almirante Tamandaré Matinhos
Fazenda Rio G. Boa Vista Santa Qitéria Centro Campo Comprido Boqueirão Bairro Alto Pontal do Sul

tatuquara Capão da Imbuia Parolin Lagoa Santa Felicidade Alto Boqueirão Rio Branco do Sul Guaratuba
Pien Santa Cândida Portão Piraquara Cidade Indústrial Sitio Cercado Itaperuçú Paranaguá

Mandirituba Colombro Lindóia Planta Santa Lúcia Campo Magro Pinherinho Colombo Morretes
Contenda Bocaiúva Capão Raso Guarituba Campo Largo Xaxim Região de Curitiba Antonina

Quitandinha Pinhais Pinheirinho Centro Lapa Uberaba Abranches Guaraqueçaba (1 clien.)
Agudos do Sul Campina G. do Sul água Verde São José dos Pinhais Campo do Tenente Cajurú Ahú

Lageado Quatro Barras Novo Mundo Bairo Afonso Pena Antonio Olinto Umbará Boa Vista
Cerro Azul Fanny Centro São Matheus Santa Candida

Tunas do Paraná Centro Quissizana Rio Negro Alto da Glória (2 clientes)
Bacacheri (1 cliente) Vila São Pedro São João do Triunfo
Boa Vista (2 clientes) Cidade Jardim Palmeira

Jardim Cruzeiro
Costeira

São Marcos
Guatupê

Ipê
Borda do Campo

Roseira
Rio Pequeno

Parque da Fonte
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vendedores também possuem premiações fixas pelo atingimento de metas mensais de 

faturamento de pedidos divididas por indústria. O vendedor é quem define quem e quando 

visitar na sua região de atendimento, porém deve seguir estritamente a tabela de preços 

disponibilizada pela empresa, bem como as condições de pagamento definidas. Já os 

supervisores tem salário fixo e bônus mensal fixo caso a equipe de vendedores atinjam as metas 

estabelecidas. 

 

4.3.2.2.2 Controle de Estoque 

 

O estoque dos 530 itens das cinco indústrias da empresa estudo de caso é todo 

controlado pelo Sócio Proprietário 1. A estratégia declarada é trabalhar de 20 a 30 dias com 

estoque dos 20 itens mais vendidos (que representam cerca de 80% do faturamento) e dos 

demais itens trabalha-se com 10 dias (a informação de cobertura vem do sistema de informática 

interno). Contudo, observa-se que a frequência de reposição dos itens não é definida e não se 

confia no sistema de informática e o controle é feito diária e fisicamente olhando o nível do 

estoque de cada item no depósito (nenhum indicador de estoque é utilizado para controle). 

Quando por experiência percebe-se uma diminuição geral, o pedido de reposição é emitido para 

a respectiva indústria, baseado também numa conferência entre o que foi pedido de reposição 

da última vez e o nível atual do estoque. Claramente, a checagem de efeito de sazonalidade não 

é melhor antecipada. No depósito, os almoxarifes são responsáveis por cuidar das datas de 

validade dos produtos e para que o Primeiro que Entra seja o Primeiro que Sai (PEPS). Sócio 

proprietário assegura que, por experiência, 99% de tudo que é pedido pelos clientes, vai 

conseguir atender com as mercadorias que tem parada no seu depósito (informação esta 

contestada por alguns colaboradores da empresa, principalmente pela equipe de vendas). Para 

fins de balanço contábil, o inventário5 é feito uma vez por ano. 

 

4.3.2.2.3 Financeiro 

 

A empresa trabalha com três bancos: Bradesco, Caixa Econômica Federal e Itaú. 

Através dos mesmos é feito/utilizado: 

                                                
5 Atividade de almoxarifado que tem como objetivo principal assegurar que as quantidades físicas ou 

existentes no depósito estejam de acordo com as listagens, os relatórios contábeis e os sistemas 

computadorizados (Martins & Laugeni, 2006). 
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- Captações de recursos financeiros quando necessário, para por exemplo aproveitar 

promoções das indústrias e efetivar compras maiores que as normais (as taxas de juros 

correspondentes nos três bancos são analisadas); 

- Crédito rotativo, quando o saldo de alguma ou das três contas fica negativo e ocorre a 

cobrança de juros sobre capital;  

- Emissão de boletos aos clientes (quando efetuado o processo de faturamento); e 

- Pagamentos de todos os fornecedores e demais gastos (colaboradores, barracão, 

tributos, distribuição de dividendos e entre outros). 

O fluxo de caixa das três contas é controlado manualmente em anotações em papel 

pelo Sócio Proprietário 1. É ele também quem verifica a necessidade de cobrança dos clientes 

inadimplentes e passa isso para a equipe de vendas. Também é ele quem precifica cada produto, 

distribuindo em cada item os custos fixos e variáveis, outras despesas, impostos e a margem de 

lucro desejada. 

O contador externo contratado pela empresa faz a demonstração de resultado e o 

balanço anualmente, além da geração das guias dos tributos correspondentes que precisam ser 

pagos. Não trabalha-se com gestão orçamentária, pois planejamento de melhorias, quando 

feitos, são feitos sob necessidade e os recursos financeiros são removidos dos dividendos dos 

sócios e/ou são obtidos através de captação com os bancos. O imposto de renda da empresa é 

calculado sobre lucro presumido. 

 

4.3.2.2.4 Relacionamento com Fornecedores 

 

A empresa sabe que reconhecida e praticamente todos os fornecedores, que são as 

cinco indústrias, possuem maior poder de barganha que a distribuidora, e, por isso, procura 

manter uma excelente relação com eles. Contatos periódicos são feitos (presenciais ou não), 

quando precisam saber de algo eles são prontamente atendidos, representantes estando 

fisicamente na sede da empresa são muito bem recepcionados e entre outros. 

 

4.4 FORÇAS 

  

Após levantamento e análise do ambiente interno da empresa estudo de caso, algumas 

forças foram claramente identificadas e são listadas a seguir: 
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- Gestão da Complexidade: em um país onde sabidamente muitos negócios vão à falência 

por falta de conhecimento e habilidade na gestão do negócio como um todo por parte 

dos empreendedores, percebe-se que na empresa estudada, de uma maneira ou de outra, 

todos os fluxos de mercadorias e informações que compreendem os processos são 

administrados e estão sob controle; 

- Domínio (ou quase exclusividade) da Praça: a distribuidora só trabalha com indústrias 

em distribuição se também trabalhar a representação comercial na região geográfica que 

atua (salvo uma exceção a ser apresentada). Isto permite uma ampla visão do que 

acontece no seu mercado de atuação, bem como uma ótima oportunidade de 

conhecimento dos preços praticados na praça; 

- Diferenciais: a distribuidora procura trabalhar com produtos e marcas de qualidade, 

oferecendo-os a preços competitivos e prestando um serviço muito valorizado 

principalmente por clientes “avulsos” (com uma ou poucas lojas) que é cuidar da área 

de venda, mantendo-a em cada visita organizada e limpa, fazendo proposta de reposição 

de itens e trocando mercadorias que estejam avariadas ou vencidas;  

- Estratégias para manutenção do negócio no curto prazo: algumas estratégias são 

aplicadas continuamente no dia-a-dia e auxiliam a manter o negócio funcionando. São 

elas: 

o Bater o preço de qualquer competidor com o mesmo produto;  

o Pedidos não esperam mais de 2 dias para serem entregues, mesmo que não 

ocorra o fechamento de uma carga de entrega; 

o Garantia de entrega dos itens dos pedidos através de política agressiva de 

estoques; 

o Nunca deixar de cumprir na íntegra qualquer ponto que esteja combinado com 

os clientes, bem como conferir a eles rápidas respostas, solução imediata de 

quaisquer problemas e flexibilização em possíveis negociações. 

- Gestão de Custos: a empresa mantém no dia-a-dia forte iniciativa para controlar os 

custos, questionando o porquê de cada um deles. Se o benefício por detrás do gasto não 

estiver claro, não gastasse o dinheiro da empresa; 

- Flexibilidade: até por ser uma organização familiar, a empresa é maleável a vários 

pontos, desde que explicados e negociados, o que é altamente valorizado não só por 

seus colaboradores como pelos seus clientes também; 

- Valores: honestidade, seriedade e integridade; e 
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- Marca: o nome da empresa é reconhecido e valorizado pelo mercado da região 

geográfica em que atua. 

 

4.5 FRAQUEZAS 

 

Após levantamento e análise do ambiente interno da empresa estudo de caso, algumas 

fraquezas foram claramente identificadas e são listadas a seguir: 

- Foco da organização no “hoje”: a operação do dia-a-dia da empresa tem força 

extraordinária sobre tudo que é feito por todos os colaboradores, inclusive os sócios 

proprietários. Não existem processos padronizados para a gestão estratégica do 

negócio e parte do lucro da empresa não é revertido para reinvestimento e 

desenvolvimento do próprio negócio;	

- Gestão de Pessoas: potenciais são observados na divisão de papéis e 

responsabilidades, definição de regras internas que sejam válidas para todos (sem 

“privilégios” para alguns), comunicação interna, treinamentos e aprendizagem, 

metas, avaliação de desempenho e feedback6, reconhecimento, valorização, 

remuneração, níveis de autonomia e empowerment7, abertura para sugestões de 

melhoria e missão, visão e valores; 

- Melhoria Contínua: componente presente reconhecidamente como um dos alicerces 

de empresas perenes, percebe-se nitidamente a inexistência da cultura interna para 

melhorar continuamente. Muitos recursos utilizados e processos existentes datam 

de quando a empresa foi aberta; 

- Gestão da Informação e Controle: dificuldade e/ou demora para gerar informações 

básicas do negócio como quantidade de mercadorias em estoque, número de 

clientes, histórico de vendas, dados de custos e faturamento anual. Vários controles 

e vários processos feitos em sua grande parte manualmente através de papéis 

impressos e caneta; 

                                                
6 Retorno motivacional e desenvolvedor que esclarece, posiciona, mostra caminhos, estabelece metas 

de aperfeiçoamento que reconhece e valoriza as pessoas pelo o que elas fazem ou pela forma como se 

comportam (RABAGLIO, 2006). 
7 Ação da gestão estratégica que visa o melhor aproveitamento do capital humano nas organizações 

através da delegação de poder (HILSDORF, 2010). 
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- Excessiva Dependência de Pessoas: componente clássico de empresas de pequeno 

porte, observa-se praticamente a inexistência de padronização de processos, o que 

cria uma hiperdependência de determinadas pessoas para que as atividades sejam 

feitas. Se estas pessoas não estiverem lá, a operação da empresa pode e, algumas 

vezes, chega realmente a parar. 

- Gestão por Indicadores: nenhum indicador de negócio ou processo é controlado à 

vista. O único indicador controlado pela empresa trata-se do “faturamento mensal”, 

que é dividido pelos setores de venda geográfica e também por indústria; e 

- Foco no Cliente: a empresa não orienta suas ações para procurar entender e atender 

proativamente às necessidades atuais e/ou, até mesmo, futuras dos clientes. Na 

verdade, as mesmas são atendidas prontamente quando os próprios clientes pedem, 

ou seja, são reativas. Percebe-se nitidamente a organização mais preocupada em 

atender os anseios da indústrias fornecedoras do que aqueles dos seus próprios 

clientes. 
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5 O AMBIENTE EXTERNO 

 

A seguir será apresentado, sob a forma de subtítulos, o ambiente externo da empresa 

estudo de caso do presente trabalho. 

 

5.1 FORNECEDORES 

 

A empresa estudo de caso trabalha com cinco indústrias brasileiras fornecedoras de 

produtos para a sua distribuição. A seguir, informações gerais dos fornecedores são 

apresentadas. 

 

5.1.1 Indústria 1 

 

Localizada em São Paulo/SP, esta indústria produz uma linha inteira de produtos 

infantis e para bebês (mamadeiras, chupetas e acessórios), totalizando 230 itens diferentes. 

Quando o pedido de reposição é colocado para ela, o que normalmente é feito semanalmente, 

leva-se cerca de 3 a 4 dias para realizar a entrega em Curitiba/PR pelo modal rodoviário. Nunca 

o valor de pedido mínimo de R$1.500,00 foi um problema para qualquer pedido de reposição, 

que é feito via portal Web da indústria com login e senha próprios da distribuidora. O 

pagamento é realizado para a indústria via boleto bancário obrigatoriamente para 21 dias. O 

poder de barganha desta indústria sobre a distribuidora pode ser considerado altíssimo, pois é 

uma empresa com linha de produtos consolidada no mercado, em que muitos distribuidores da 

região com certeza gostariam de trabalhar, e que a distribuidora não tem representatividade 

grande de vendas para esta indústria, que atende todo o país. Adicionalmente, esta indústria 

depende mais de suas distribuidoras espalhadas pelo país do que outras indústrias normalmente, 

pois não é autorizada a fazer propaganda de seus produtos em nenhum canal para o consumidor 

final. As tabelas de preço desta indústria são revisadas anualmente e não tem margem de 

negociação nenhuma para o distribuidor. Esta indústria tem um peso de 30% sobre o 

faturamento total da distribuidora. A indústria e a distribuidora trabalham sem contrato assinado 

entre si para fornecimento de produtos uma para a outra. 

 

5.1.2 Indústria 2 
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Localizada em Curitiba/PR, esta indústria produz uma linha inteira de cosméticos, 

perfumaria e higiene pessoal para adultos, totalizando 116 itens diferentes. Quando o pedido de 

reposição é colocado para ela, o que normalmente é feito a cada dez dias, leva-se cerca de 3 a 

4 dias para realizar a entrega na própria Curitiba pelo modal rodoviário. Nunca o valor de 

pedido mínimo de R$1.500,00 foi um problema para qualquer pedido de reposição, que é feito 

via preenchimento das quantidades em planilha Excel da própria indústria e é enviada via e-

mail pela distribuidora. O pagamento é realizado para a indústria via boleto bancário para 35, 

42, 49 ou 55 dias (existe diferença no preço da mercadoria dependendo do prazo de pagamento 

escolhido). O poder de barganha desta indústria sobre a distribuidora pode ser considerado alto, 

pois também é uma empresa com linha de produtos razoavelmente consolidada no mercado, 

em que muitos distribuidores da região com certeza gostariam de trabalhar, e que a distribuidora 

não tem representatividade grande de vendas para esta indústria, que atende todo o país. As 

tabelas de preço desta indústria são revisadas anualmente e não tem margem de negociação 

nenhuma para o distribuidor. Esta indústria tem um peso de 20% sobre o faturamento total da 

distribuidora. A indústria e a distribuidora trabalham sem contrato assinado entre si para 

fornecimento de produtos uma para a outra. 

 

5.1.3 Indústria 3 

 

Localizada na região metropolitana da grande São Paulo, esta indústria produz uma 

linha inteira de cosméticos, perfumaria e higiene pessoal para público infantil, totalizando 104 

itens diferentes. Quando o pedido de reposição é colocado para ela, o que normalmente é feito 

a cada dez dias, leva-se cerca de 5 a 6 dias para realizar a entrega em Curitiba/PR pelo modal 

rodoviário. Nunca o valor de pedido mínimo de R$1.500,00 foi um problema para qualquer 

pedido de reposição, que é feito via portal Web da indústria com login e senha próprios da 

distribuidora. O pagamento é realizado para a indústria via boleto bancário para 55 ou 60 dias. 

O poder de barganha desta indústria sobre a distribuidora pode ser considerado alto, pois 

também é uma empresa com linha de produtos que está a cada ano se consolidando mais no 

mercado, em que muitos distribuidores da região com certeza gostariam de trabalhar, e que a 

distribuidora não tem representatividade grande de vendas para esta indústria, que atende todo 

o país. As tabelas de preço desta indústria são revisadas anualmente e possuem margem de 

negociação para o distribuidor.  Esta indústria tem um peso de 30% sobre o faturamento total 
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da distribuidora. A indústria e a distribuidora trabalham sem contrato assinado entre si para 

fornecimento de produtos uma para a outra. 

 

5.1.4 Indústria 4 

 

Localizada no interior do Estado do Rio de Janeiro, esta indústria produz uma linha 

inteira de produtos de higiene bucal, totalizando 40 itens diferentes. Quando o pedido de 

reposição é colocado para ela, o que normalmente é feito a cada quinzena, leva-se cerca de 10 

a 12 dias para realizar a entrega em Curitiba/PR pelo modal rodoviário. Nunca o valor de pedido 

mínimo de R$1.500,00 foi um problema para qualquer pedido de reposição, que é feito via 

preenchimento das quantidades em planilha Excel da própria indústria e é enviada via e-mail 

pela distribuidora. O pagamento é realizado para a indústria via boleto bancário para 45, 60 ou 

75 dias. O poder de barganha desta indústria sobre a distribuidora pode ser considerado médio, 

pois a indústria ainda busca uma consolidação de mercado e tem uma certa dependência da 

carteira de clientes da distribuidora estudo de caso para isto. As tabelas de preço desta indústria 

são revisadas anualmente e possuem margem de negociação para o distribuidor.  Esta indústria 

tem um peso de 15% sobre o faturamento total da distribuidora. A indústria e a distribuidora 

trabalham sem contrato assinado entre si para fornecimento de produtos uma para a outra. 

 

5.1.5 Indústria 5 

 

Localizada na região metropolitana de Curitiba, esta indústria produz uma linha inteira 

de produtos para depilação, totalizando 40 itens diferentes. Quando o pedido de reposição é 

colocado para ela, o que normalmente é feito a cada quinzena, leva-se cerca de 5 dias para 

realizar a entrega para a própria Curitiba pelo modal rodoviário. Nunca o valor de pedido 

mínimo de R$1.500,00 foi um problema para qualquer pedido de reposição, que é feito via 

preenchimento das quantidades em planilha Excel da própria indústria e é enviada via e-mail 

pela distribuidora. O pagamento é realizado para a indústria via boleto bancário para 45 ou 60 

dias. O poder de barganha desta indústria sobre a distribuidora pode ser considerado alto, pois 

é a única indústria que a distribuidora trabalha que não possui também a representação 

comercial da região e este fornecedor atua na mesma região geográfica que a distribuidora com 

equipe própria. As tabelas de preço desta indústria são revisadas anualmente e possuem margem 

de negociação para o distribuidor. Esta indústria tem um peso de 5% sobre o faturamento total 



30 

 

da distribuidora. A indústria e a distribuidora trabalham sem contrato assinado entre si para 

fornecimento de produtos uma para a outra. 

 

5.2 COMPRADORES 

 

A distribuidora estudo de caso do presente trabalho tem uma carteira de 1000 clientes 

entre supermercados, farmácias, lojas de cosméticos e outros pequenos varejos em Curitiba/PR, 

nas cidades que compõem a região metropolitana de Curitiba e em todas as cidades do litoral 

do Paraná.  

Os canais com estes clientes são efetivados através dos supervisores de vendas, dos 

vendedores e dos entregadores. Toda a parte de relacionamento com os clientes, focadas 

exclusivamente em conquista e manutenção, é feita através da assistência pessoal deles nas 

visitas físicas realizadas ao cliente. A regra interna é que todo cliente de cada um dos setores 

de vendas seja visitado ao menos uma vez por mês. A reposição é disparada praticamente só 

através destas visitas pessoais. Em relatados raros casos, o cliente, principalmente motivado 

pela falta da mercadoria na sua área de venda, liga para a empresa ou para o vendedor pedindo 

prioridade e urgência num pedido de reposição. 

Cerca de 95% do faturamento mensal da distribuidora vem da venda para os varejos e 

os demais 5% de vendas para outros atacados, atacarejos8 e o próprio consumidor final. O poder 

de barganha dos compradores que são do tipo “rede” (ou seja, possuem várias lojas no varejo 

da região atendida) é alto sobre a distribuidora, pois influencia razoavelmente no faturamento 

da mesma. Já compradores do tipo “avulso” (ou seja, que possuem uma ou duas lojas) o poder 

de barganha deles sobre a distribuidora já passa de intermediário a baixo. A distribuidora não 

possui acordos comerciais de fornecimento de mercadorias e/ou serviço com nenhum varejista 

da região atendida. 

A distribuidora vende suas mercadorias à vista ou através de boletos de três bancos 

diferentes (Bradesco, Caixa Econômica Federal ou Itaú) para 7, 14, 28, 35 ou 42 dias. 

Mensalmente, em média, 40 clientes deixam de pagar nos prazos acordados os boletos 

bancários emitidos pela empresa e tornam-se, portanto, inadimplentes. Por mais que o cliente 

atrase o pagamento, o que já gera um distúrbio no fluxo de caixa da empresa, a maioria acaba 

                                                
8 Neologismo dado a forma moderna de comércio que une características das duas mais conhecidas e 

tradicionais formas de comercialização: o atacado e o varejo. Utiliza-se dos conceitos de 

“autosserviço” e “pague e leve” (SILVA, 2017). 
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pagando em algum momento. Raramente clientes não pagam, ocorre (e já ocorreu) em casos de 

falência do varejista. O pagamento dos boletos é controlado diariamente e, tão logo sabe-se que 

o pagamento não é feito, o processo de cobrança é disparado através do vendedor. Pedidos que 

não sejam com pagamento à vista não são mais emitidos para os inadimplentes até que a 

situação de pagamento deles seja normalizada. 

Nem todos os clientes compram todos os meses, alguns permanecem inativos, ou seja, 

não emitem pedido de compra por mais de um mês. Pedidos são enviados para a empresa pelos 

vendedores via tablet pela internet. Todos os pedidos faturados são entregues aos clientes pelo 

transporte de modal rodoviário. 

 

5.3 O MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Qualquer distribuidora de produtos (e não é diferente com a empresa estudo de caso) 

é um dos canais exclusivos da indústria para se chegar ao consumidor final. A Figura 3 

representa o normalmente esperado fluxo da mercadoria que sai da indústria, passa pela 

distribuição, pelo varejo e que enfim chega até o consumidor final. 

 

 
FIGURA 3 – UM DOS FLUXOS DE MERCADORIA DA INDÚSTRIA ATÉ CONSUMIDOR FINAL 
FONTE: O autor (2018). 

 

Quando o consumidor final consume ou compra os produtos que estão na gôndola do 

varejista, ocorre a reação da cadeia de fornecimento com fluxo de informação retornando à 

indústria: o varejo requisitará do distribuidor mais dos produtos consumidos, que por sua vez 

requisitará da indústria mais dos mesmos produtos consumidos, que por sua vez irá produzir 

mais destes produtos. Se ocorrer do consumidor final não consumir os produtos que estão no 

varejista, a reação da cadeia não acontecerá e os produtos ficarão parados nas gôndolas dos 

mesmos, o que não é interessante para nenhum integrante desta cadeia. Neste sentido, o trabalho 

Indústria

Distribuidoraa Varejosa

Consumidor Final

= Fluxo da Mercadoria
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desta cadeia de suprimentos é manter nos pontos de venda finais os produtos certos, na 

qualidade certa, nos locais certos, nos momentos certos, na quantidade certa e no preço certo. 

O cenário descrito acima, conceitualmente está perfeito, porém apresenta a visão 

simplista de que para um mesmo país ou região geográfica a indústria vende seus produtos para 

uma única distribuidora que distribui os produtos para todos os varejos existentes. Na verdade, 

o que acontece no mercado real de distribuição de mercadorias mostra-se bem mais complexo, 

envolve várias empresas e muito mais variáveis. As indústrias vendem seus produtos para 

atacados, atacarejos, distribuidores e, até mesmo, direto para o varejo. A existência destes 

“atravessadores” até o consumidor final ocorre de diferentes formas e com diferentes produtos 

em cada mercado consumidor e suas atuações dependerão basicamente das próprias 

necessidades e exigências de cada mercado. O que eles tentam fazer é sempre aproveitar as 

possíveis oportunidades existentes para ganhar a preferência do varejista ou do próprio 

consumidor final para conseguir vender seus produtos.  

Mais detalhada e especificamente, atacados, atacarejos e distribuidores oferecem ao 

varejista ou ao próprio consumidor final diferentes propostas de valor (benefícios) que cada um 

verifica o que é melhor para si e decide de quem é melhor comprar. Por exemplo, possivelmente 

um atacadista trabalhará com melhores preços do que os distribuidores para os principais itens 

de uma indústria, pois compra maiores lotes destes produtos e se beneficia da economia de 

escala, porém só vende de caixa fechada (várias unidades), enquanto distribuidores podem 

oferecer maior variedade de produtos de uma mesma indústria, vendas unitárias e, até mesmo, 

atendimento personalizado.  

As indústrias vendem via representação comercial para os atacados, atacarejos e 

varejos, que são considerados “intermediários”, pois não tem fidelidade de indústria, marca 

e/ou produto. Já os distribuidores são considerados canais exclusivos das indústrias para a 

distribuição das suas linhas de produtos, ou seja, tem a referida fidelidade. 

A Figura 4 apresenta a teia em que os vários tipos de negócios estão envolvidos desde 

a saída da mercadoria da indústria até a chegada ou compra pelo consumidor final. 
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FIGURA 4 – TEIA DO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO DA INDÚSTRIA ATÉ CONSUMIDOR FINAL 
FONTE: O autor (2018). 
 

Por mais que uma distribuidora venda produtos exclusivos para intermediários como 

atacados e atacarejos ou, até mesmo, o próprio consumidor final, normalmente são os varejistas 

os grandes responsáveis pela maior parte absoluta das receitas dela. Considerando o cenário de 

distribuição apresentado pela Figura 4 e minimamente explicado anteriormente, quando uma 

distribuidora como a deste estudo de caso decide vender suas mercadorias para um varejo 

qualquer, ela enfrenta forte concorrência, conforme apresenta a Figura 5 um exemplo teórico 

de teia de distribuição. 

 

 
FIGURA 5 – EXEMPLO DE TEIA DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ UMA LOJA QUALQUER DO VAREJO 
FONTE: O autor (2018). 
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Perceba que a concorrência enfrentada pela distribuidora ocorre não somente entre 

empresas de serviço que estão vendendo possivelmente os mesmos produtos (outros atacados, 

atacarejos ou a própria indústria), mas também com produtos similares de outras indústrias 

concorrentes àqueles produtos que ela comercializa. Outro fator relevante de perceber é que o 

varejista possui uma ampla oferta de produtos, porém possui não só limitação financeira para 

comprar tudo, como também limitação no espaço físico de gôndola para deixar tudo à mostra e 

disponível para os consumidores finais. Ou seja, o varejista terá de escolher quais produtos irá 

comprar e deixar disponível no seu estabelecimento comercial.  

Este cenário, sem dúvidas, impõe enormes desafios ao distribuidor deste estudo de 

caso, relacionados principalmente à penetração de mercado, mas deixa claro qual é o seu 

principal papel: dentro da região geográfica de atuação combinada com a indústria, seu objetivo 

é batalhar no mercado para manter todos os estabelecimentos possíveis de vendas para 

consumidor final abastecidos com todos os produtos da indústria (de “A” a “Z”), garantindo 

sempre que não haja ruptura ou falta de mercadoria nas prateleiras dos varejistas e/ou nas suas 

próprias prateleiras, mesmo quando em processo de reposição de mercadorias. Adicionalmente, 

este papel pode ser melhor compreendido, quando percebe-se que o distribuidor não tem 

praticamente nenhuma influência sobre o processo decisório do consumidor final para efetuar 

uma compra ou uma escolha entre itens, desde que cumpra com excelência seu papel logístico: 

manter no ponto de venda o produto certo, na quantidade certa, na qualidade certa, no preço 

certo, no local correto e no momento certo. 

 

5.4 CONCORRENTES 

 

A distribuidora estudo de caso deste trabalho, conforme apresentado no tópico 

anterior, possui para cada indústria que trabalha os concorrentes por serviço e por produto. Os 

mesmos serão descritos a seguir separados justamente por indústria. 

 

5.4.1 Indústria 1 

 

A concorrência principal por serviço é de um atacadista focado no fornecimento de 

remédios localizado em Tubarão/SC que vem até Curitiba/PR vender a mesma linha de 

produtos infantis e para bebê que a distribuidora estudo de caso. Este atacadista confere aos 

clientes varejistas acesso online à lista de preços de cada produto pela internet e normalmente 
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concorre por preço, já que a tributação em Santa Catarina para estes tipos de produtos é menor 

que no Paraná.  

A empresa estudo de caso também sofre uma menor, porém existente, concorrência 

para a mesma linha de produtos de um comércio eletrônico com estoque situado em São 

Paulo/SP, que algumas vezes vence pela conveniência de vender produtos no cartão de crédito, 

possibilitando os clientes de parcelar a compra em várias vezes por mês, e de um atacadista 

distribuidor de Porto Alegre/RS que confere aos clientes varejistas de farmácias a conveniência 

de vender, além dos remédios, que é seu forte, esta linha de produtos, entregando tudo no 

mesmo frete. 

Já quando falamos na concorrência de produtos, esta indústria de produtos infantis e 

para bebê recebe forte concorrência de, pelo menos, outras cinco indústrias nacionais do ramo. 

A indústria 1, no entanto, oferece produtos de altíssima qualidade a preços intermediários, 

quando comparados com os seus concorrentes diretos, além de sempre estar na vanguarda de 

lançamentos de novos produtos ou produtos inovadores. 

 

5.4.2 Indústria 2 

 

A concorrência principal por serviço é de um grande atacadista de Minas Gerais que 

concorre na região de Curitiba/PR basicamente por preço. Além de ter ICMS menor em Minas 

do que em relação no Paraná, este atacadista beneficia-se de melhores preços através de grandes 

compras diretamente com a indústria e, consequentemente, economia de escala. 

Já quando falamos na concorrência de produtos, esta indústria de cosméticos, 

perfumaria e higiene pessoal para adultos recebe for concorrência de produtos de empresas 

multinacionais que investem pesadamente em marketing e propaganda no país e que chegam 

inclusive a comprar os melhores espaços de gôndolas em redes de supermercados e farmácias. 

Os produtos da Indústria 2 situam-se numa faixa de preço menor que os dos concorrentes 

internacionais e tem qualidade intermediária. 

 

5.4.3 Indústria 3 

 

A concorrência principal por serviço é de um atacadista do interior do Paraná da cidade 

de Arapongas. Ele concorre na região de Curitiba/PR com a empresa estudo de caso 

basicamente por preço.  
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Já quando falamos na concorrência de produtos, esta indústria de cosméticos, 

perfumaria e higiene pessoal para público infantil também recebe forte concorrência de 

produtos de empresas multinacionais. Os produtos da Indústria 3 situam-se numa faixa de preço 

menor que os dos concorrentes internacionais, tem altíssima qualidade e está numa crescente 

de vendas há alguns anos. 

 

5.4.4 Indústria 4 

 

Não foram identificados até o momento concorrentes de serviço para os produtos desta 

indústria na região de atuação da empresa estudo de caso. Porém, quando falamos na 

concorrência pelos produtos de higiene pessoal bucal que esta empresa oferece, ela também 

recebe forte concorrência de produtos de empresas multinacionais. Os produtos da Indústria 4 

situam-se numa faixa de preço menor que os dos concorrentes internacionais e tem qualidade 

intermediária. 

 

5.4.5 Indústria 5 

 

Indústria da região metropolitana de Curitiba/PR que fornece produtos para depilação 

e a única indústria que a distribuidora trabalha que não possui também a representação 

comercial da região (exceção). Com isso, concorre na região de atuação com a própria indústria, 

que possui equipe própria de representação e, naturalmente, a distribuidora acaba perdendo em 

preços. A indústria 5 também sofre concorrência de produtos de empresas multinacionais. Os 

produtos da Indústria 5 situam-se numa faixa de preço menor que os dos concorrentes 

internacionais e também tem qualidade intermediária. 

 

5.5 MODELO OT 

 

A partir da análise do ambiente externo da distribuidora estudo de caso, foram 

levantados pontos de ameaças e oportunidades tanto atuais quanto futuros, os quais são 

apresentados no Quadro 3. 
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QUADRO 3 – MATRIZ DE AMEAÇAS E OPORTUNIDADES DA EMPRESA ESTUDO DE CASO 

 AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

A
TU

A
IS

 

 
- Concorrentes de serviço; 
- Falta de produtos nas cinco indústrias; 
- Demora maior que o habitual das indústrias 
em atender e entregar os pedidos da 
distribuidora; e 
- Inadimplência de clientes. 

 
- Desempenho da equipe de vendas; 
- Explorar marketing sobre tempo de existência da 
distribuidora (20 anos); 
- Prática de diferentes tabelas de preço para as 
diferentes regiões atendidas; 
- Canais e relacionamento com clientes; e 
- Compra de produtos na menor tabela de preços da 
Indústria 2. 

FU
TU

R
A

S 

 

- Inexistência de contrato de fornecimento com 
as cinco indústrias; 
- Venda direta (indústria p/ varejos); 
- Eliminação dos displays de produtos em lojas 
de varejo; e 
- Novos entrantes (atacados e atacarejos). 

 

- Novos clientes na região atualmente atendida; 
- Trabalhar com mais indústrias; e 
- Diversificar o portfólio de produtos. 

FONTE: O autor (2018). 
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6 VETORES ESTRATÉGICOS 

 

Os vetores estratégicos definidos para empresa estudo de caso para cumprir o objetivo 

geral do presente trabalho não foram definidos somente a partir da análise de potenciais do 

ambiente interno e do ambiente externo, mas também após a análise de quão alinhado o 

ambiente interno está em relação ao ambiente externo. Para isso, a Análise SWOT 

(DAYCHOUM, 2016) foi utilizada e o resultado é apresentado no Quadro 4. 

Sejam atuais ou futuras, quando a ameaça está anotada junto à força, significa que a 

empresa está tomando um número de ações suficientes para enfrentar o risco potencial. Porém, 

quando a ameaça está anotada junto à fraqueza, significa que a empresa não está pronta a 

enfrentar o risco potencial ou não está tomando ações suficientes para enfrenta-lo. Já quando a 

oportunidade está anotada junto à força, significa que a organização está tomando ações 

suficientes para aproveitar esta oportunidade. Porém, quando a oportunidade está anotada junto 

à fraqueza, significa que a organização não está tomando ou está tomando em número 

insuficiente ações para aproveitar esta oportunidade. 
 

QUADRO 4 – MATRIZ SWOT DA EMPRESA ESTUDO DE CASO 

 AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

FO
R

Ç
A

S  
- Concorrentes de serviço; e 
- Inexistência de contrato de fornecimento com 
as cinco indústrias. 
 

 
- Trabalhar com mais indústrias. 

FR
A

Q
U

EZ
A

S 

 

- Falta de produtos nas cinco indústrias; 
- Demora maior que o habitual das indústrias 
em atender e entregar os pedidos da 
distribuidora; 
- Inadimplência de clientes; 
- Venda direta (indústria p/ varejos); 
- Eliminação dos displays de produtos em lojas 
de varejo; e 
- Novos entrantes (atacados e atacarejos). 

 

- Desempenho da equipe de vendas; 
- Explorar marketing sobre tempo de existência da 
distribuidora (20 anos!); 
- Prática de diferentes tabelas de preço para as 
diferentes regiões atendidas; 
- Canais e relacionamento com clientes; 
- Compra de produtos na menor tabela de preços da 
Indústria 2; 
- Novos clientes na região atualmente atendida; e 
- Diversificar o portfólio de produtos. 
 

FONTE: O autor (2018). 
 

Como um dos objetivos específicos do trabalho é aumentar o faturamento da empresa, 

várias opções foram levantadas e algumas foram excluídas e nem chegaram a integrar a  

proposta de vetores estratégicos por escolha da própria distribuidora estudo de caso, que não 
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tem intenção de trabalha-las neste momento e/ou que nem veem sentido em trabalha-las. São 

elas: 

- Aumentar a área geográfica de atendimento da distribuidora; 

- Ações diretas de marketing e propaganda que influenciem a percepção do 

consumidor final sobre os produtos da distribuidora; 

- Alterar o mix atual de indústrias trabalhadas; 

- Venda direta da distribuidora para o consumidor final; 

- Licitações; 

- Compra das mercadorias em um Estado da Federação com menor carga tributária 

(método para elisão fiscal); e 

- Imposto sobre lucro real em vez de lucro presumido. 

Com isso, os vetores estratégicos definidos se restringiram em focar dentro do negócio 

atual da distribuidora, o ambiente interno e o ambiente externo, que conjunto de ações poderiam 

ser implementadas a fim de maximizar o lucro da empresa, aumentando ao máximo seu 

faturamento, ao mesmo tempo em que seus custos são reduzidos. O Quadro 5 apresenta todos 

os vetores estratégicos, acompanhados de justificativa e benefícios esperados. 
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QUADRO 5 – VETORES ESTRATÉGICOS LEVANTADOS PARA A EMPRESA ESTUDO DE CASO 

# Vetor Estratégico Justificativa Benefício(s) Esperado(s) 

1 

Implementação de novo 
sistema interno de informática, 
com automatização e 
integração de processos, 
centralização de informações 
numa mesma base. 

Enormes desperdícios são 
observados nos processos de 
vendas, logística e finanças por 
grande quantidade de atividades 
manuais (e algumas vezes até 
duplicadas), atividades 
desintegradas entre si, 
atividades-chave do negócio sem  
controle quantitativo para 
tomada de decisão, grande 
dificuldade e/ou demora para 
gerar informações básicas do 
negócio, quando elas existem, e 
informações descentralizadas. 
O sistema atual foi desenvolvido 
por um programador de TI 
freelancer há alguns anos atrás e 
roda em MS DOS e, por isso, em 
comparação com os sistemas 
atualmente disponíveis no 
mercado, possui diversas 
limitações de operação e 
também de interface. Alguns 
colaboradores classificam este 
sistema como "arcaico". 

Módulo Vendas: maior produtividade e 
redução de stress da equipe de vendas 
pela facilitação, controle e acesso às 
informações centralizadas numa mesma 
base, automatização de atividades, 
eliminação de atividades manuais e 
duplicadas e maior eficiência no 
cumprimento de qualquer tarefa 
relacionada. Como consequência, 
aumento de faturamento ocorrerá de 
imediato pela maior eficiência no 
cumprimento de várias atividades e uma 
maior disponibilidade da equipe pode 
ser utilizada para a realização análises e 
controle nunca antes feitos, que se 
colocados em prática, podem aumentar 
faturamento. Adicionalmente, espera-se 
a eliminação da hiperdependência do 
vendedor, através do preenchimento e 
manutenção do "Diário de Bordo do 
Cliente", que hoje centraliza com ele 
todas as informações que não são de 
cadastro e de pedidos dos clientes. 
 
Módulo Logística: maior produtividade 
e redução de stress do pessoal da 
logística interna pela facilitação, 
controle e acesso às informações 
centralizadas numa mesma base, 
automatização de atividades, eliminação 
de atividades manuais e duplicadas e 
maior eficiência no cumprimento de 
qualquer tarefa relacionada. Em 
especial, espera-se uma redução nos 
níveis de estoque por um controle 
também baseado em dados numéricos 
reais vindos do sistema e minimização 
dos impactos de atraso na entrega das 
indústrias fornecedoras também por 
envio de previsão de vendas para elas. 
 
Módulo Financeiro/Fiscal: maior 
produtividade e redução de stress do 
pessoal de finanças e fiscal pela 
facilitação, controle e acesso às 
informações centralizadas numa mesma 
base, automatização de atividades, 
eliminação de atividades manuais e 
duplicadas e maior eficiência no 
cumprimento de qualquer tarefa 
relacionada. Em especial, espera-se a 
eliminação do pagamento de juros sobre 
capital (redução de custos) para bancos 
por um controle mais preciso e facilitado 
do fluxo de caixa da empresa. 

Continua 
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# Vetor Estratégico Justificativa Benefício(s) Esperado(s) 

Continuação 

2 

Implementação de processo 
padronizado para o controle de 
estoque através do método de 
Revisão Periódica, com 
definição de quantidades 
máximas de cada item, estoque 
de segurança e diferentes 
níveis de serviço para itens A, 
B e C, que leve em 
consideração dados históricos 
(principalmente de 
sazonalidade), previsão de 
vendas e tempos de reposições, 
sendo fortemente suportado 
por informações reais do 
sistema e controle de 
indicadores (de preferência à 
vista). 

Controle de estoque é realizado 
manualmente, ocorre 
diariamente, não tem base em 
nenhum método consagrado da 
literatura, não utiliza nenhum 
indicador e que ocupa muito a 
disponibilidade dos 
colaboradores. 

- Maior produtividade e redução de 
stress das pessoas envolvidas com o 
controle do estoque; 
- Redução dos níveis atuais de estoque 
e consequente composição de caixa 
para a empresa ($). 

3 

Prática de preços distintos 
conforme a praça (Curitiba, 
Região Metropolitana e Litoral 
do Paraná). 

O poder aquisitivo das pessoas 
muda conforme a praça, por isso 
as vendas poderiam ser 
melhoradas se a política de 
preços dos produtos fosse 
diferenciada. 

Aumento de faturamento. 

4 

Redefinição dos setores de 
vendas, com no máximo 100 
clientes por vendedor, 
contratação de mais um 
vendedor e deslocamento de 
um dos supervisores como 
vendedor de um setor, 
totalizando a equipe de vendas 
com 10 vendedores e 1 
supervisor. 

Alguns setores não estão sendo 
capazes de gerar uma 
remuneração mínima para os 
vendedores, enquanto que para 
outros existe pode estar 
existindo uma determinada 
"sobra". Isto é um dos fatores 
identificados que está gerando 
alta rotatividade na equipe de 
vendas, o que prejudica muito a 
empresa, pois quem centraliza 
hoje as informações dos clientes 
hoje é o vendedor. 
Além disso, um maior número 
de clientes por vendedor, além 
dele não dar conta de atender a 
todos e faltar recorrentemente 
mercadorias nos varejos, ele não 
é incentivado a melhorar o mix 
de produtos que estão em 
determinados varejos e/ou, até 
mesmo, abrir novos clientes, 
além de não prestar um melhor 
serviço ao cuidar da área de 
venda destes clientes. 
Outro ponto é que uma equipe 
tão pequena de vendedores não 
precisa de dois supervisores de 
vendas. 

- Aumento de faturamento. 
- Redução de custos; 
- Satisfação dos colaboradores. 

Continua 
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# Vetor Estratégico Justificativa Benefício(s) Esperado(s) 

Continuação 

5 

Marketing sobre os "20 anos" 
da distribuidora, atualizando 
camisas, assinaturas de e-mail 
e cartões de visitas e 
confeccção e entrega de 
"Certificado de 
Reconhecimento" para os 
cinco fornecedores e para os 
cem principais clientes. 

Oportunidade de aprimorar a 
percepção de todos os públicos 
de relacionamento com a 
empresa. 

- Aumento de credibilidade na praça; 
- Fortalecimento das relações com 
clientes e fornecedores. 

6 

Vendas através de cartão de 
crédito para clientes com 
histórico e recorrência de 
inadimplência. 

Hoje quando o cliente não paga 
ou atrasa os boletos combinados, 
além do distúrbio causado no 
caixa da empresa, ele não é 
permitido mais de comprar da 
distribuidora até que acerte sua 
situação. A oportunidade está em 
evitar não só o distúrbio no caixa 
da empresa, como também em 
ainda continuar fornecendo e 
girando mercadorias com estes 
clientes. 

Aumento de faturamento. 

7 

Criação de site na internet que 
se adapte a Android e iOS e 
que seja um canal virtual de 
relacionamento com clientes e 
outros públicos da empresa 

Sob o ponto de vista de qualquer 
cliente, informações da empresa 
e qualquer tipo de suporte vem 
das visitas pessoais ou através de 
telefonemas dos vendedores, dos 
supervisores e dos entregadores. 
O mesmo acontece com 
fornecedores, que só conhecem a 
empresa se conversarem com o 
mercado ou com algum 
colaborador da mesma. 
Algumas funcionalidades para o 
site: quem somos, história, 
missão/visão/valores, linha de 
produtos, dados para contato 
(uma forma de suporte pós-
venda), "Fale c/ a supervisão de 
vendas", "quem é seu 
vendedor?", 
reclamações/sugestões e venda 
para consumidor final (CPF). 
Na pior das hipóteses, o site será 
um importante fator de 
percepção da empresa para com 
seus públicos de relacionamento. 

- Aumento de credibilidade na praça 
(imagem de cuidado e 
profissionalismo); 
- Fortalecimento das relações com 
clientes e fornecedores; 
- Aumento de faturamento. 

8 

Criação de campanha 
permanente para fidelização de 
clientes: a cada 5 pedidos 
emitidos de "x" valor, ganhe 
uma bonificação de "y". 

Muitos clientes da empresa não 
estão fidelizados e migram para 
o concorrente facilmente. Ou 
seja, um atacadista que ofereça 
os mesmos produtos a preços 
menores, o que acontece, acaba 
levando as vendas. 

Aumento de faturamento. 

Continua 
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# Vetor Estratégico Justificativa Benefício(s) Esperado(s) 
Continuação 

9 
Remoção gradativa dos 
displays de venda e colocação 
dos produtos nas prateleiras. 

Existe uma tendência de 
eliminação dos clientes de todos 
os displays de mercadorias 
através do novo conceito de lojas 
de varejo (visual menos 
carregado, ambiente mais 
agradável, sem o acúmulo de 
muitos produtos em cima dos 
clientes, e entre outros). 

Manutenção do nível do faturamento 
atual. 

10 

Aplicação permanente de 
pesquisas de mercado e de 
satisfação para compreender e 
estar apto a classificar os 
clientes da praça. 

Fortalecer e orientar o trabalho 
da empresa para o cliente, além 
de manter em seu banco de 
dados informações a respeito da 
sua carteira de clientes ("Diário 
de Bordo do Cliente"). 

- Informações relevantes que 
conduzirá a empresa a compreender 
melhor as expectativas dos seus 
clientes e consequentemente, num 
segundo movimento, implementar 
ações que sejam capazes de atendê-las 
e, consequentemente, aumentar o 
faturamento. 

11 

Redefinição dos papéis e 
responsabilidades do 
supervisor de vendas, que 
passa a ter autonomia total 
sobre sua equipe e setores de 
vendas, é cobrado por 
resultados, atua como 
facilitador geral do trabalho 
dos vendedores, não realiza 
nenhuma venda, assume a 
parte de cobrança e monitora 
no geral o trabalho do setor de 
vendas, como o cumprimento 
dos processos acordados e a 
inatividade de clientes 

O supervisor de vendas tem que 
cumprir o papel que é esperado 
para a sua função com 
autonomia e, com isso, liberaria 
a disponibilidade de um dos 
sócios proprietários. 

- Maior produtividade por satisfação 
no trabalho e redução de stress por 
melhor organização do conteúdo do 
trabalho. 

12 

Criação de campanhas 
promocionais periódicas. 
(p.ex.: trabalhar com 
promoções em datas 
comemorativas, "Lista de 
ofertas e promoções" e/ou 
"Leve 3, Pague 2"). 

Campanhas são excelentes 
métodos de ganhar mais dinheiro 
com os mesmos clientes. 

Aumento de faturamento. 

13 

Análise completa da equipe 
atual de vendas para 
identificação de quem não 
quer, não pode e/ou não 
consegue trabalhar na empresa 
e aprimoramento do processo 
de recrutamento e seleção de 
vendedores. 

Alta rotatividade na equipe de 
vendedores e alguns deles não 
tem perfil para atuar na 
profissão. Quem for identificado 
como "não quer trabalhar na 
empresa" deve ser substituído. 
Quem ficar identificado como 
"não pode fazer algo", deve ser 
auxiliado na remoção de 
barreiras. E/ou quem claramente 
for identificado como "não 
consegue", procurar treiná-lo e, 
se mesmo assim não atingir o 
desempenho esperado, substituí-
lo. 

Aumento de faturamento por melhor 
desempenho da equipe de vendas. 

Continua 
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# Vetor Estratégico Justificativa Benefício(s) Esperado(s) 

Continuação 

14 

Padronização do trabalho do 
vendedor através da definição 
da "Agenda do dia do 
vendedor", "Abordagem 
padrão na visita ao cliente" e, 
principalmente, "Agenda 
Padrão Mensal de Visitas aos 
Clientes do Setor". 

Vendas estão sendo perdidas por 
inexistência de frequência 
padronizada de visitas aos 
clientes (várias mercadorias 
zeram nos clientes!). Além 
disso, pelo acúmulo de clientes 
com cada vendedor, não sobra 
disponibilidade para abertura de 
novos clientes, que sabe-se que 
existem. 

Aumento de faturamento por melhor 
desempenho da equipe de vendas. 

15 

Definição não só de meta 
mensal para faturamento total 
por indústria para a equipe de 
vendas, como também metas 
para: (2) Aumento de mix de 
produtos de cada indústria no 
setor de vendas; (3) Meta de 
abertura de novos clientes por 
setor; e (4) Meta de aderência 
à agenda planejada de visitas 
de clientes por setor. Ou seja, a 
equipe de vendas deverá ser 
orientada a trabalhar ao todo 
com 4 metas. Todas as metas 
deveriam ser alinhadas com a 
expectativa de vendas de cada 
indústria (faz parte da gestão 
das partes interessadas). 

Foco e monitoramento do 
principal papel de qualquer 
distribuidora: dentro da região 
geográfica de atuação 
combinada com a indústria, seu 
objetivo é batalhar no mercado 
para manter todos os 
estabelecimentos possíveis de 
vendas abastecidos com todos os 
produtos da indústria (de “A” a 
“Z”), garantindo sempre que não 
haja ruptura ou falta de 
mercadoria para o consumidor 
final nas prateleiras dos 
varejistas e/ou nas suas próprias 
prateleiras, mesmo quando em 
processo de reposição de 
mercadorias 

Aumento de faturamento por melhor 
desempenho da equipe de vendas. 

16 

Controle de itens há muito 
tempo parados em clientes e 
vendas de itens "C"  por 
consignação. 

Oportunidade para melhorar o mix 
de produtos das indústrias nos 
clientes varejistas. Se os itens 
ficam muito tempo parado na 
gôndola do cliente, remover, 
colocar em outro ponto de venda 
que sabe-se que gira e bonificar o 
cliente com outra mercadoria 
(nova proposta de valor, que seria 
muito valorizada pelo cliente: o 
maior medo dele é comprar e ficar 
com a mercadoria parada na 
gôndola). Além disso, itens que 
sabidamente os clientes não 
compram ("C') e que se tenha no 
estoque da distribuidora, mandar 
em consignação a determinados 
clientes e cobrá-los se a venda 
ocorrer (antes no ponto de venda 
do que parado na prateleira do 
depósito da distribuidora). 

Aumento de faturamento. 

17 

Definição e revisão periódica 
de senso de propósito e em que 
se pautam as ações da 
empresa. 
(Missão, Visão e Valores) 

"Equipe" é diferente de "grupo 
de pessoas" trabalhando em 
conjunto. Níveis de abertura, 
facilitação, apoio e cooperação 
são distintos. 

Maior produtividade de todos os 
colaboradores. 
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# Vetor Estratégico Justificativa Benefício(s) Esperado(s) 

Continuação 

18 

Comunicações interna 
periódica e padronizada com 
foco não só em cobrança como 
também em informação, 
solução de problemas e troca 
de experiências. 
(p.ex.: mensal com a equipe de 
vendas, mensal com a equipe 
logística e anual com todos os 
colaboradores) 

Reuniões na empresa são feitas 
numa frequência não definida 
somente com a equipe de vendas 
e sempre tem tom de cobrança 
(pelo não atingimento das 
metas). A ideia é envolver mais 
as pessoas de uma forma 
periódica com comunicação que 
seja focada também em 
informação, solução de 
problemas e troca de 
experiências. 

Maior produtividade de todos os 
colaboradores. 

19 

Treinamento periódico da 
equipe de vendas. 
(p.ex.: 1x/trimestre trás 
alguém, de preferência 
externo, para palestrar e 
promove workshop interno p/ 
relembrar os itens e para trocar 
de experiências, pois um pode 
aprender com o outro). 

Vendedores só passam por 
treinamento técnico, voltado em 
conhecer a linha dos produtos, 
quando entram na empresa. Por 
se tratar de vários itens (hoje ao 
todo 530!), a atividade de 
reciclagem torna-se relevante. 
Outro ponto importante é que 
um peso maior às vendas são 
notoriamente dadas à habilidade 
de relações humanas dos 
vendedores para com os clientes, 
devendo portanto as boas 
práticas de relacionamento 
humano serem apresentadas e 
discutidas em time. 

Aumento de faturamento por melhor 
desempenho da equipe de vendas. 

20 

Definição de políticas e regras 
internas claras e válidas para 
todos os colaboradores da 
empresa. 
(Alguns temas: regime de 
contratação, plano de saúde, 
vales, uso do crachá, horários 
de trabalho, necessidades 
pessoais, médicos, ausências, 
conduta e entre outros). 

Muitas discussões, ruídos de 
informação e "privilégios" de 
alguns prejudicam a 
performance global de toda a 
equipe. 

Maior produtividade de todos os 
colaboradores. 

21 
Realização anual de avaliação 
de desempenho e feedback de 
todos os colaboradores. 

Importante ferramenta de gestão 
de pessoas para desenvolvimento 
e aprimoramento pessoal. 

Maior produtividade de todos os 
colaboradores. 

22 

Promoção de atividades 
periódicas de reconhecimento 
e valorização da equipe. 
(Vendas: premiar oferecendo 
cursos de qualificação ou 
viagem 
 Todos: a empresa bateu a 
meta? Churrasco) 

Importante ferramenta para a 
gestão de pessoas. Uma equipe 
não deve ser motivada apenas 
por ganhos em 
dinheiro/financeiro. 

- Maior produtividade de todos os 
colaboradores. 
- Aumento de faturamento. 
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# Vetor Estratégico Justificativa Benefício(s) Esperado(s) 

Continuação 

23 

Definição clara de papéis e 
responsabilidades e 
aprimoramento na divisão das 
funções. 

Colaboradores da empresa 
"acham" o que é o papel de cada 
um, o que gera desconfortos 
internos em várias situações 
diferentes. Outro ponto relevante 
é que não só nota-se, mas sabe-
se, que algumas pessoas estão 
sobrecarregadas de tarefas e 
atividades, enquanto outras tem 
uma melhor disponibilidade.  

Maior produtividade e redução de 
stress de todos os colaboradores. 

24 

Implementação da cultura de 
melhoria contínua na empresa 
pelo incentivo e sistema 
padrão de sugestões de 
melhoria. 

Um dos alicerces de qualquer 
empresa perene é a melhoria 
contínua. 

- Aumento de faturamento; 
- Redução de custos. 

25 

Padronização de todos os 
processos de operação da 
empresa (principalmente 
aqueles de Nível 1). 

Dependência da empresa em 
algumas pessoas (inclusive da 
memória delas) para a realização 
de atividades específicas da 
operação que só elas sabem 
fazer. Outra coisa: sem padrão 
não há como se garantir 
resultado. 

- Eliminação da dependência em 
determinadas pessoas para a execução 
de atividades específicas; 
- Maior produtividade interna e 
redução do stress; 
- Redução da ocorrência de distúrbios 
e/ou problemas. 

26 Gestão de processos por 
indicadores à vista. 

As pessoas devem trabalhar 
orientada por metas. Controle de 
processo por indicadores 
auxiliam a orientar também a 
tomada de decisão. A 
transparência é base fundamental 
para a melhoria de qualquer 
processo. 

Maior produtividade interna. 

27 
Compra de mercadorias da 
Indústria 2 sempre na menor 
tabela de preços. 

Maximizar a probabilidade de 
não perder mercado ou vendas 
pela variável "preço". 

Aumento de faturamento. 

28 

Organização do layout do 
depósito de mercadorias 
através de ilhas circulares em 
torno do balcão principal de 
separação e ordenação das 
mercadorias nestas ilhas não 
por indústria, mas pela Curva 
ABC de venda. 

O layout atual separado por 
indústria e sem considerar o 
histórico de vendas prevê muitos 
deslocamentos dos almoxarifes 
para a separação de pedidos e as 
demais atividades que envolvem 
a movimentação das 
mercadorias. 

Maior produtividade dos almoxarifes. 

29 

Reinvestimento permanente de 
parte do lucro da distribuidora 
no próprio negócio da 
distribuidora. 

Um dos alicerces de qualquer 
empresa perene é o 
reinvestimento de parte do seu 
lucro na manutenção e/ou 
crescimento/expansão do 
negócio atual. 

- Aumento de faturamento; 
- Redução de custos. 
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# Vetor Estratégico Justificativa Benefício(s) Esperado(s) 

Conclusão 

30 
Definição de processo 
permanente para a gestão 
estratégica do negócio 

Permanente análise do ambiente 
externo para alinhamento do 
ambiente interno a fim de que 
uma empresa sobreviva e/ou 
amplie sua atuação. A 
organização do estudo de caso 
tem o foco total no " hoje". 

- Aumento de faturamento; 
- Redução de custos. 

31 

Trabalhar com mais indústrias 
que possam ter produtos a 
serem oferecidos aos mesmos 
clientes atuais 

Pode ocorrer a qualquer 
momento a troca repentina de 
distribuidor (o que neste ramo é 
comum de acontecer), pois 
trabalha-se sem contrato com as 
indústrias, e atualmente existe 
uma dependência de faturamento 
muito grande com as apenas 
cinco indústrias trabalhadas. Se 
algumas delas sair, o impacto 
sobre o negócio é muito alto. 

- Aumento de faturamento. 

32 

Diversificação do portfólio de 
produtos, preferencialmente 
para itens que não deixem de 
serem consumidos, dadas 
flutuações negativas na 
economia do país 

As vendas de cosméticos, 
perfumaria e determinados itens 
de higiene pessoal tendem a cair 
com a perda de poder aquisitivo 
da população. 

- Aumento de faturamento. 

FONTE: O autor (2018). 
 

Os vetores estratégicos apresentados pelo Quadro 5 totalizam tudo que foi levantado 

que pode ser feito considerando o objetivo geral deste trabalho e as condições para aumento de 

faturamento colocadas pela empresa estudo de caso. No entanto, a priorização na 

implementação de todos os vetores é necessária, por uma questão de disponibilidade de recursos 

dentro de um ano de trabalho e para não causar um “choque” de mudanças na empresa, o que 

sem dúvidas poderia ser prejudicial. O foco para esta priorização também foi dado naquilo que 

pode ser implementado e que certamente conduzirá a distribuidora a cumprir com excelência o 

que são as expectativas das indústrias para com o seu papel. Isto posto, os seguintes vetores 

estratégicos, pela numeração do Quadro 5, compõem o plano de implementação (projeto) 

proposto pelo presente trabalho e que será detalhado no próximo capítulo: 1, 2, 4, 11, 13, 14, 

15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 29 e 31. 
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7 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO E DE FINANÇAS 

 

O plano de implementação dos vetores estratégicos que foram definidos no capítulo 

anterior (números 1, 2, 4, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 29 e 31 do Quadro 5) prevê que 

todos eles sejam implementados dentro de um ano na empresa estudo de caso do presente 

trabalho. As principais premissas para implementação, estimativas financeiras de resultados e 

cálculos de fluxo de caixa para três possíveis cenários (realista, otimista e pessimista) são 

apresentadas no Quadro 6. 

 
QUADRO 6 – PREMISSAS PARA IMPLEMENTAÇÃO DOS VETORES ESTRATÉGICOS 

# Vetor Estratégico 
Cenário 

Realista Otimista Pessimista 

1 

Implementação de 
novo sistema interno 
de informática, com 
automatização e 
integração de 
processos, 
centralização de 
informações numa 
mesma base. 

- A implementação de um 
novo sistema ocorrerá em 6 
meses e será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento de 
0,5% em relação ao valor 
base para faturamento médio 
mensal sempre no mês 
seguinte por 8 meses 
consecutivos até totalizar 4% 
no total, quando permanece 
inalterado. Estima-se que o 
aumento de faturamento gere 
um gasto total variável de 
90% do valor arrecadado 
com este próprio novo 
faturamento. 
 
- Só o novo software, 
incluindo mínimas 
personalizações, custará para 
a empresa 84TBRL sendo 
pago em parcelas de 7TBRL 
por 12 meses. Nos 6 meses 
de implementação, um 
colaborador da empresa 
passará a fazer 40 horas 
extras mensais. Após a 
implementação, eventual 
suporte pós-venda é cobrado 
com média mensal de 
500BRL. Por fim, o módulo 
financeiro implementado já 
no primeiro mês promove 
controle mais preciso do 
fluxo de caixa da empresa, o 
que evitar o pagamento de 
5TBRL de juros de crédito 
rotativo para os bancos. 

- A implementação de um 
novo sistema ocorrerá em 6 
meses e será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento de 
0,625% em relação ao valor 
base para faturamento médio 
mensal sempre no mês 
seguinte por 8 meses 
consecutivos até totalizar 5% 
no total, quando permanece 
inalterado. Estima-se que o 
aumento de faturamento gere 
um gasto total variável de 
90% do valor arrecadado 
com este próprio novo 
faturamento. 
 
- Só o novo software, 
incluindo mínimas 
personalizações, custará para 
a empresa 72TBRL sendo 
pago em parcelas de 6TBRL 
por 12 meses. Nos 6 meses 
de implementação, um 
colaborador da empresa 
passará a fazer 32 horas 
extras mensais. Após a 
implementação, eventual 
suporte pós-venda é cobrado 
com média mensal de 
400BRL. Por fim, o módulo 
financeiro implementado já 
no primeiro mês promove 
controle mais preciso do 
fluxo de caixa da empresa, o 
que evitar o pagamento de 
5TBRL de juros de crédito 
rotativo para os bancos. 

- A implementação de um 
novo sistema ocorrerá em 6 
meses e será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento de 
0,375% em relação ao valor 
base para faturamento médio 
mensal sempre no mês 
seguinte por 8 meses 
consecutivos até totalizar 3% 
no total, quando permanece 
inalterado. Estima-se que o 
aumento de faturamento gere 
um gasto total variável de 
90% do valor arrecadado 
com este próprio novo 
faturamento. 
 
- Só o novo software, 
incluindo mínimas 
personalizações, custará para 
a empresa 96TBRL sendo 
pago em parcelas de 8TBRL 
por 12 meses. Nos 6 meses 
de implementação, um 
colaborador da empresa 
passará a fazer 48 horas 
extras mensais. Após a 
implementação, eventual 
suporte pós-venda é cobrado 
com média mensal de 
600BRL. Por fim, o módulo 
financeiro implementado já 
no primeiro mês promove 
controle mais preciso do 
fluxo de caixa da empresa, o 
que evitar o pagamento de 
5TBRL de juros de crédito 
rotativo para os bancos. 

Continua 
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# Vetor Estratégico 
Cenário 

Realista Otimista Pessimista 

Continuação 

2 

Implementação de 
processo padronizado 
para o controle de 
estoque através do 
método de Revisão 
Periódica, com 
definição de 
quantidades máximas 
de cada item, estoque 
de segurança e 
diferentes níveis de 
serviço para itens A, 
B e C, que leve em 
consideração dados 
históricos 
(principalmente de 
sazonalidade), 
previsão de vendas e 
tempos de 
reposições, sendo 
fortemente suportado 
por informações reais 
do sistema e controle 
de indicadores (de 
preferência à vista). 

- A redução de estoque 
promovida pelo novo 
método de controle 
começa já no primeiro 
mês e será gradual e igual 
ao longo de 4 meses até 
totalizar 15% do valor 
total atual do estoque. 
Para auxiliar na 
implementação deste novo 
método, um consultor 
externo terá de ser 
contratado no período 
correspondente, custando 
aos cofres da empresa o 
total de 15TBRL, 
divididos também nos 4 
meses do trabalho em 
valores iguais. 

- A redução de estoque 
promovida pelo novo 
método de controle 
começa já no primeiro 
mês e será gradual e igual 
ao longo de 4 meses até 
totalizar 20% do valor 
total atual do estoque. 
Para auxiliar na 
implementação deste novo 
método, um consultor 
externo terá de ser 
contratado no período 
correspondente, custando 
aos cofres da empresa o 
total de 12TBRL, 
divididos também nos 4 
meses do trabalho em 
valores iguais. 

- A redução de estoque 
promovida pelo novo 
método de controle 
começa já no primeiro 
mês e será gradual e igual 
ao longo de 4 meses até 
totalizar 10% do valor 
total atual do estoque. 
Para auxiliar na 
implementação deste novo 
método, um consultor 
externo terá de ser 
contratado no período 
correspondente, custando 
aos cofres da empresa o 
total de 18TBRL, 
divididos também nos 4 
meses do trabalho em 
valores iguais. 

4 

Redefinição dos 
setores de vendas, 
com no máximo 100 
clientes por 
vendedor, 
contratação de mais 
um vendedor e 
deslocamento de um 
dos supervisores 
como vendedor de 
um setor, totalizando 
a equipe de vendas 
com 10 vendedores e 
1 supervisor. 

- A implementação deste 
vetor ocorrerá logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento 
de 0,25% em relação ao 
valor base para 
faturamento médio mensal 
sempre no mês seguinte 
por 4 meses consecutivos 
até totalizar 1% no total, 
quando permanece 
inalterado. Estima-se que 
o aumento de faturamento 
gere um gasto total 
variável de 90% do valor 
arrecadado com este 
próprio novo faturamento. 
 
- O custo fixo de 4TBRL 
de um dos supervisores 
que virou vendedor já não 
existe mais, ele passou a 
ser 100% como custo 
variável. 

- A implementação deste 
vetor ocorrerá logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento 
de 0,375% em relação ao 
valor base para 
faturamento médio mensal 
sempre no mês seguinte 
por 4 meses consecutivos 
até totalizar 1,5% no total, 
quando permanece 
inalterado. Estima-se que 
o aumento de faturamento 
gere um gasto total 
variável de 90% do valor 
arrecadado com este 
próprio novo faturamento. 
 
- O custo fixo de 4TBRL 
de um dos supervisores 
que virou vendedor já não 
existe mais, ele passou a 
ser 100% como custo 
variável. 

- A implementação deste 
vetor ocorrerá logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento 
de 0,125% em relação ao 
valor base para 
faturamento médio mensal 
sempre no mês seguinte 
por 4 meses consecutivos 
até totalizar 0,5% no total, 
quando permanece 
inalterado. Estima-se que 
o aumento de faturamento 
gere um gasto total 
variável de 90% do valor 
arrecadado com este 
próprio novo faturamento. 
 
- O custo fixo de 4TBRL 
de um dos supervisores 
que virou vendedor já não 
existe mais, ele passou a 
ser 100% como custo 
variável. 

Continua 
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# Vetor Estratégico 
Cenário 

Realista Otimista Pessimista 

Continuação 

13 

Análise completa da 
equipe atual de vendas 
para identificação de 
quem não quer, não 
pode e/ou não 
consegue trabalhar na 
empresa e 
aprimoramento do 
processo de 
recrutamento e seleção 
de vendedores. 

- As mudanças relativas à 
equipe de vendedores 
ocorrerá em 10 meses e 
será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento de 
0,2% em relação ao valor 
base para faturamento 
médio mensal sempre no 
mês seguinte por 10 meses 
consecutivos até totalizar 
2% no total, quando 
permanece inalterado. 
Estima-se que o aumento 
de faturamento gere um 
gasto total variável de 90% 
do valor arrecadado com 
este próprio novo 
faturamento. 

- As mudanças relativas à 
equipe de vendedores 
ocorrerá em 10 meses e 
será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento de 
0,25% em relação ao valor 
base para faturamento 
médio mensal sempre no 
mês seguinte por 10 meses 
consecutivos até totalizar 
2,5% no total, quando 
permanece inalterado. 
Estima-se que o aumento 
de faturamento gere um 
gasto total variável de 90% 
do valor arrecadado com 
este próprio novo 
faturamento. 

- As mudanças relativas à 
equipe de vendedores 
ocorrerá em 10 meses e 
será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento de 
0,15% em relação ao valor 
base para faturamento 
médio mensal sempre no 
mês seguinte por 10 meses 
consecutivos até totalizar 
1,5% no total, quando 
permanece inalterado. 
Estima-se que o aumento 
de faturamento gere um 
gasto total variável de 90% 
do valor arrecadado com 
este próprio novo 
faturamento. 

14 

Padronização do 
trabalho do vendedor 
através da definição da 
"Agenda do dia do 
vendedor", 
"Abordagem padrão 
na visita ao cliente" e, 
principalmente, 
"Agenda Padrão 
Mensal de Visitas aos 
Clientes do Setor". 

- A implementação do 
trabalho padronizado do 
vendedor ocorrerá no 
primeiro e no segundo mês. 
Estima-se aumento de 
faturamento de 1% em 
relação ao valor base para 
faturamento médio mensal 
já no primeiro mês  e 2% a 
partir do 2º mês. Estima-se 
que o aumento de 
faturamento gere um gasto 
total variável de 90% do 
valor arrecadado com este 
próprio novo faturamento. 

- A implementação do 
trabalho padronizado do 
vendedor ocorrerá no 
primeiro e no segundo mês. 
Estima-se aumento de 
faturamento de 1,25% em 
relação ao valor base para 
faturamento médio mensal 
já no primeiro mês e 2,5% a 
partir do 2º mês. Estima-se 
que o aumento de 
faturamento gere um gasto 
total variável de 90% do 
valor arrecadado com este 
próprio novo faturamento. 

- A implementação do 
trabalho padronizado do 
vendedor ocorrerá no 
primeiro e no segundo mês. 
Estima-se aumento de 
faturamento de 0,75% em 
relação ao valor base para 
faturamento médio mensal 
já no primeiro mês e 1,5% a 
partir do 2º mês. Estima-se 
que o aumento de 
faturamento gere um gasto 
total variável de 90% do 
valor arrecadado com este 
próprio novo faturamento. 

15 

Definição não só de meta 
mensal para faturamento 
total por indústria para a 
equipe de vendas, como 
também metas para: (2) 
Aumento de mix de 
produtos de cada indústria 
no setor de vendas; (3) 
Meta de abertura de novos 
clientes por setor; e (4) 
Meta de aderência à 
agenda planejada de visitas 
de clientes por setor. Ou 
seja, a equipe de vendas 
deverá ser orientada a 
trabalhar ao todo com 4 
metas. Todas as metas 
deveriam ser alinhadas 
com a expectativa de 
vendas de cada indústria 
(faz parte da gestão das 
partes interessadas). 

- A implementação de mais 
metas ocorrerá em 4 meses 
e será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento de 
0,25% em relação ao valor 
base para faturamento 
médio mensal sempre no 
mês seguinte por 4 meses 
consecutivos até totalizar 
1% no total, quando 
permanece inalterado. 
Estima-se que o aumento 
de faturamento gere um 
gasto total variável de 90% 
do valor arrecadado com 
este próprio novo 
faturamento. 

- A implementação de mais 
metas ocorrerá em 4 meses 
e será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento de 
0,375% em relação ao valor 
base para faturamento 
médio mensal sempre no 
mês seguinte por 4 meses 
consecutivos até totalizar 
1,5% no total, quando 
permanece inalterado. 
Estima-se que o aumento 
de faturamento gere um 
gasto total variável de 90% 
do valor arrecadado com 
este próprio novo 
faturamento. 

- A implementação de mais 
metas ocorrerá em 4 meses 
e será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento de 
0,125% em relação ao valor 
base para faturamento 
médio mensal sempre no 
mês seguinte por 4 meses 
consecutivos até totalizar 
0,5% no total, quando 
permanece inalterado. 
Estima-se que o aumento 
de faturamento gere um 
gasto total variável de 90% 
do valor arrecadado com 
este próprio novo 
faturamento. 

Continua 
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# Vetor Estratégico 
Cenário 

Realista Otimista Pessimista 

Conclusão 

19 

Treinamento 
periódico da equipe 
de vendas. 
(p.ex.: 1x/trimestre 
trás alguém, de 
preferência externo, 
para palestrar e 
promove workshop 
interno p/ relembrar 
os itens e para trocar 
de experiências, pois 
um pode aprender 
com o outro). 

- A execução de 
treinamentos trimestrais 
será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento 
de 0,25% permanente em 
relação ao valor base para 
faturamento médio mensal 
sempre que aplicado. 
Estima-se que o aumento 
de faturamento gere um 
gasto total variável de 
90% do valor arrecadado 
com este próprio novo 
faturamento. 
 
- O custo com uma pessoa 
externa a cada sessão é de 
750BRL 

- A execução de 
treinamentos trimestrais 
será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento 
de 0,5% permanente em 
relação ao valor base para 
faturamento médio mensal 
sempre que aplicado. 
Estima-se que o aumento 
de faturamento gere um 
gasto total variável de 
90% do valor arrecadado 
com este próprio novo 
faturamento. 
 
- O custo com uma pessoa 
externa a cada sessão é de 
500BRL 

- A execução de 
treinamentos trimestrais 
será iniciada logo no 
primeiro mês. Estima-se 
aumento de faturamento 
de 0,1% permanente em 
relação ao valor base para 
faturamento médio mensal 
sempre que aplicado. 
Estima-se que o aumento 
de faturamento gere um 
gasto total variável de 
90% do valor arrecadado 
com este próprio novo 
faturamento. 
 
- O custo com uma pessoa 
externa a cada sessão é de 
1000BRL 

29 

Reinvestimento 
permanente de parte 
do lucro da 
distribuidora no 
próprio negócio da 
distribuidora. 

- Sempre 25% do 
resultado final. 

- Sempre 25% do 
resultado final. 

- Sempre 25% do 
resultado final. 

31 

Trabalhar com mais 
indústrias que 
possam ter produtos 
a serem oferecidos 
aos mesmos clientes 
atuais 

- Após 6 meses 
conseguisse uma 
indústria, que eleva o 
faturamento a cada mês 
em 2,5% perante o valor 
base para faturamento 
médio mensal, iniciando 
em 5% e indo até 20% de 
representatividade, 
quando permanece então 
constante. Estima-se que o 
aumento de faturamento 
gere um gasto total 
variável de 90% do valor 
arrecadado com este 
próprio novo faturamento. 
 
- Custo para correr atrás e 
conseguir uma nova 
indústria estimado em 
10TBRL. 

- Após 6 meses 
conseguisse uma 
indústria, que eleva o 
faturamento a cada mês 
em 2,5% perante o valor 
base para faturamento 
médio mensal, iniciando 
em 10% e indo até 25% 
de representatividade, 
quando permanece então 
constante. Estima-se que o 
aumento de faturamento 
gere um gasto total 
variável de 90% do valor 
arrecadado com este 
próprio novo faturamento. 
 
- Custo para correr atrás e 
conseguir uma nova 
indústria estimado em 
8TBRL. 

- Após 6 meses 
conseguisse uma 
indústria, que eleva o 
faturamento a cada mês 
em 2,5% perante o valor 
base para faturamento 
médio mensal, iniciando 
em 2,5% e indo até 15% 
de representatividade, 
quando permanece então 
constante. Estima-se que o 
aumento de faturamento 
gere um gasto total 
variável de 90% do valor 
arrecadado com este 
próprio novo faturamento. 
 
- Custo para correr atrás e 
conseguir uma nova 
indústria estimado em 
12TBRL. 

FONTE: O autor (2018). 
 

Os vetores estratégicos que não estão presentes no Quadro 6 (números 11, 18, 20, 23 

25 e 26 do Quadro 5) não tiveram estimativas de quanto poderiam diretamente influenciar na 

melhora dos resultados, por serem ações mais indiretas, mas sabe-se que são fundamentais para 
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que as demais efetivamente ocorram e devem ser implementados já a partir do primeiro mês. 

Outras considerações relevantes são: 

- O autor do presente trabalho não teve acesso ao fluxo de caixa real da empresa nem 

aos valores percentuais dos dividendos dos sócios. Por isso, um valor médio real de 

faturamento mensal foi utilizado como base, bem como uma valor base médio real 

para custos, despesas e impostos mensais somados e, consequentemente, o 

resultado final que seria então na integralidade dividido entre os dois sócios 

proprietários; 

- As implementações dos vetores estratégicos preveem mudanças na empresa, no 

entanto, considera-se que os colaboradores não irão permitir que o resultado já 

conquistado de faturamento médio mensal reduza; 

- Todos os vetores estratégicos são implementados desde o primeiro mês. Isto se faz 

possível, pois muitos recursos humanos da empresa que executam as ações são 

diferentes. Onde necessário considera-se o pagamento de horas extras e conta-se, 

principalmente, com o fato de que os dois sócios proprietários podem trabalhar um 

pouco mais sem ter que despender dinheiro do caixa da empresa com o pagamento 

das horas a mais possivelmente a serem trabalhadas; e  

- Os cálculos assumem como premissa que o cenário político-econômico-social do 

Brasil será estável. 

Os cálculos financeiros para os cenários realista, otimista e pessimista do plano de 

implementação dos vetores estratégicos podem ser encontrados nos Quadros 7, 8 e 9, 

respectivamente. 
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QUADRO 7 – ESTIMATIVAS FINANCEIRAS PARA PLANO DE PROJETO NO CENÁRIO REALISTA 

 

FONTE: O autor (2018). 
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QUADRO 8 – ESTIMATIVAS FINANCEIRAS PARA PLANO DE PROJETO NO CENÁRIO OTIMISTA 

 

FONTE: O autor (2018). 
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QUADRO 9 – ESTIMATIVAS FINANCEIRAS PARA PLANO DE PROJETO NO CENÁRIO PESSIMISTA 

 
FONTE: O autor (2018). 
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Os seguinte pontos são importantes a partir da análise de resultados das estimativas, pois 

deixam claro a viabilidade do projeto proposto: 

- Para os três cenários, o resultado final médio mensal dos 12 meses (lucratividade) é 

acima da média mensal atual de R$32.000,00: realista, R$44.085,00; otimista, 

R$51.082,00 e; pessimista, R$35.456,00; 

- Os Valores Presentes Líquidos (VPLs) dos fluxo de caixa a uma Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) de 0,5261% ao mês são: realista, R$511.882,13; otimista, 

R$593.273,29 e; pessimista, R$411.509,29; 

- Por definição, a Taxa Interna de Retorno (TIR) não pode ser determinada, pois a mesma 

corresponde à taxa que torna o VPL do projeto igual a zero, o que é não existirá uma 

vez que não há investimento inicial pela estratégia adotada para a implementação dos 

vetores estratégicos: a geração de caixa para os investimentos necessários virá da venda 

do estoque a mais da empresa, redução de custo com supervisor de vendas e eliminação 

de pagamento de juros para os bancos por utilização de crédito rotativo. Pelo mesmo 

motivo, não há como se determinar o payback, uma vez que ele representa em quanto 

tempo um projeto demora para pagar aos investidores o capital inicialmente investido; 

- Mesmo utilizando 25% dos lucros para reinvestimento e manutenção de liquidez 

imediata do negócio, somente no cenário pessimista o dividendo médio mensal do 

período todo, R$26.512,00, é menor que a média mensal atual de R$32.000,00. Ainda 

que no cenário pessimista fique abaixo, caso seja desejo dos dois sócios proprietários, 

eles poderiam reduzir este percentual em reinvestimento para manter para si o valor 

médio mensal de dividendos já acostumados, haja vista que também é um cenário em 

que ocorre geração de caixa final. Já os cenários realista e otimista atingem médias 

mensais de dividendos no período todo de R$33.064,00 e R$38.312,00, 

respectivamente; 

- Nos três cenários, realista, otimista e pessimista, existe a geração de caixa ao final dos 

12 meses para reinvestimento no próprio negócio (para, por exemplo, outros projetos) 

de R$132,255,00, R$153,246,00 e R$106.367,00, respectivamente. 

- Excluindo a faturamento elevado por se trabalhar com mais produtos de outras duas 

indústrias, o aumento de faturamento no 12º mês em relação ao valor base médio da 

empresa, devido à implementação dos demais vetores estratégicos, é de 11% no cenário 

realista, 7,4% no cenário pessimista e 15% no cenário otimista.	
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8 CONCLUSÕES 

 

O objetivo do presente trabalho foi propor a implementação de vetores estratégicos 

que aumentassem ao máximo a lucratividade da distribuidora estudo de caso dentro de um ano 

através da criação e/ou redefinição de alguns processos da empresa. O Canvas de Modelo de 

Negócios, o Mapeamento de Fluxo de Valor/Cadeia e Sistema de Valor, a Análise Estrutural 

da Indústria (forças de Porter), o Modelo OT, o SWOT, as Entrevistas e a Opinião Especializada 

são alguns exemplos de métodos e técnicas consagrados da literatura que foram utilizados para 

realizar as análises de ambiente interno e de ambiente externo da organização. 

No ambiente interno foi apresentado o negócio da distribuidora, quem são as pessoas 

que atuam na empresa, suas principais responsabilidades e hierarquia e todos os processos 

internos, divididos em estratégico e de operação. Correspondentemente, o levantamento de 

forças e fraquezas identificadas foi explicitado. Já no ambiente externo, o detalhamento dos 

fornecedores, compradores e concorrentes da distribuidora foi apresentado junto com a análise 

dos mecanismos de funcionamento do mercado atual de distribuição. Da mesma forma, 

correspondentemente, o levantamento de ameaças e oportunidades identificadas foi explicitado. 

O alinhamento do ambiente interno ao ambiente externo também foi checado e apresentado. 

De posse do conhecimento dos ambientes interno e externo e de quão alinhado o 

ambiente interno está em relação ao ambiente externo, criteriosas análises foram feitas para 

definir vetores estratégicos que pudessem elevar o faturamento da empresa e que também 

pudessem reduzir seus custos. Um total de 32 vetores estratégicos foram identificados e um 

total de 15 foram priorizados para serem implementados no primeiro ano, período de tempo 

correspondente deste projeto. 

A análise financeira do plano estratégico de implementação destes 15 pontos mostrou 

que em todos os cenários (realista, otimista e pessimista), dadas as premissas assumidas e 

também apresentadas, haverão resultados que elevarão o lucro da empresa. Por exemplo, o 

projeto mostra que, em média mensal, a lucratividade da empresa no cenário realista chega a 

aumentar praticamente 38%! É importante ressaltar que o projeto prevê a redução dos estoques 

da distribuidora e consequente geração de caixa como uma das principais fontes de dinheiro 

para financiar todos os vetores estratégicos propostos. Ou seja, não será necessário captar 

capital dos sócios e/ou de outras fontes, como instituições financeiras, para colocar o presente 

projeto em prática.  
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Isto posto, recomenda-se sim a implementação do projeto proposto por este trabalho 

por parte da empresa estudo de caso. Não obstante, sugere-se que os demais 17 vetores 

estratégicos apresentados e que não entraram neste projeto, sejam levados em consideração para 

que sejam implementados em outro projeto futuramente, uma vez que são importantes também. 
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