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1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

O presente trabalho baseia-se no planejamento estratégico de uma pequena empresa           

familiar de 6 colaboradores. Localizada no interior do Paraná, tem como negócio principal             

projeto e instalação de sistemas de irrigação, em sua maioria agrícolas. 

Com as atividades em crescimento, ao aproveitar-se algumas oportunidades, surgem          

outras lacunas. Em uma caminhada, após o pé direito dar o passo, o esquerdo há de                

acompanhar em seguida, e esta analogia define bem o assunto abordado: a empresa firmou              

uma importante parceria com um cliente, porém esta é sazonal, surgindo a necessidade de              

re-alocar os recursos no restante do ano. 

Estuda-se contratar um gerente comercial que liderará os montadores a executarem a            

parte mais massante das vendas (visitas, levantamentos, contatos) como se fossem braços            

deste gerente, que coordenará estas ações a fim de gerar mais vendas, mais faturamento e               

mais serviços, logo regularizando o fluxo de trabalho da empresa. 

Planilhou-se os custos extras e atribuiu-se uma participação dos custos regulares da            

empresa a este novo departamento. Detalhe importante, atrelar-se-á a renda variável do            

gerente ao resultado. Considerando-se apenas os custos da empreitada, ela deixa de dar             

prejuízo com um acréscimo de R$24.900,00 nas vendas, e torna-se lucrativa, de acordo com              

os parâmetros eleitos, a partir de R$51.800,00. Com os números estimados a partir de dados               

históricos da própria empresa, o lucro adicional é de aproximadamente R$2.300,00. 

Por considerar-se baixo risco e alta liquidez, considera-se uma boa estratégia. 
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2. A Empresa – Descrição Geral 

A IrrigaMAX é uma empresa do mercado de irrigação fundada em Agosto/2011, com             

poucos recursos, e hoje tem o balanço patrimonial de um pouco mais de Um Milhão de Reais,                 

faturando também um pouco mais de Um Milhão de Reais por ano. Atividades: 

1. Projetos de Irrigação: levantamento topográfico, cálculo hidráulico, determinação de         

layout, detalhamento de peças e orçamento; 

2. Instalação: Acompanhamento, supervisão e fornecimento de mão-de-obra para        

instalação do sistema. Inclue também assistência técnica e maquinários, tal qual           

valetadeira. 

3. Venda de material: tubos, conexões, motores, bombas, aspersores, mangueiras,         

máquinas, etc. Tudo relativo a instalação e manutenção de sistemas de irrigação, sendo             

venda de balcão ou específica para os projetos. 

Segmentos de mercados onde atua: 

A. Irrigação Agrícola: para diferentes culturas, principalmente: batata, cebola, tomate,         

tabaco, folhosas, cenoura, beterraba. Disposição de dejetos oriundos de pecuária          

intensiva. Outros mercados de pouca atuação mas de grande potencial são feijão e             

pastagens.  

B. Paisagismo: irrigação de jardins, gramados e paredes verdes. 

C. Indústria: junto com a expertise em materiais e projetos hidráulicos, surgiu a            

oportunidade de atuação em indústrias. Foram feitos 2 projetos para evaporação de            

resíduos na Tupy em Joinville, um projeto de instalação hidráulica no lavador de             

batatas da Castrolanda em Castro, e a irrigação de um telhado para resfriamento de              

ambiente na Sepac em Mallet. 

Conta com uma equipe composta por: 

1 Engenheiro Agrícola (sócio-proprietário); 

1 Técnico Agrícola (vendedor); 

1 Administrador de empresas (comprador); 

1 Técnico Eletricista (montador principal); 
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Todos os quatro mencionados atuam também a campo na montagem dos sistemas, que não é               

constante, sendo na verdade estas atividades mencionadas secundárias. Também conta com: 

1 Engenheira Florestal (projetista e financeiro, esposa do sócio); 

1 Auxiliar Administrativo. 

O raio de abrangência é em média 150km, tendo clientes e projetos em Arapoti,              

Turvo, Guarapuava, Monte Castelo - SC, Joinville - SC e Palmeira. É importante salientar que               

a empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL.  

Neste raio não há outra empresa similar estabelecida - apesar de haver concorrentes,             

todos vêm de fora. 

Recentemente se mudou para um barracão de 450m² de construção própria em um             

terreno da prefeitura localizado no condomínio industrial da Vila São João. 
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3. Análise de Mercado 

Matriz SWOT 

Forças 
- Conhecimentos técnicos (práticos e 

teóricos); 
- Sistema de treinamento de 

funcionários que reduz de 90 para 15 
dias para que este aprenda o básico 
do negócio. 

- Empresa jovem e enxuta. 

Fraquezas 
- Preços altos devido a pouca escala 

de venda; 
- Capital ainda pequeno; 
- Sistema de Informação ainda não 

suporta uma contabilidade mais 
refinada e complexa. 

Oportunidades 
- Mercados ainda não atendidos; 
- Pensar para fora: vendas pela 

internet, distribuição e por fim 
industrialização; 

- Projetos para a Souza Cruz 
- Utilizar esta mão-de-obra ociosa em 

outros projetos. 

Ameaças 
- Baixa disponibilidade de 

mão-de-obra de qualidade; 
- Mercados pequenos e sazonais; 
- Concorrências externas. 
- Custo da mão-de-obra ociosa devido 

à sazonalidade da Souza Cruz. 

 

Além da atuação nestes segmentos e modalidades descritos, que são sazonais e            

variáveis conforme diversas características do mercado (preço dos produtos agrícolas,          

concorrência, disponibilidade de financiamento) a empresa firmou uma parceria com a Souza            

Cruz, e terá garantido pelo menos 10 projetos de ticket médio de R$80.000,00 ao ano, sendo                

que há grande potencial para crescimento. Porém, a janela para execução destes projetos é              

limitada, entre maio e agosto, sendo um período de demanda intensiva de mão-de-obra. Ao              

mesmo tempo, este trabalho é especializado, inviabilizando o contrato sazonal. O resultado é             

que a empresa se torna inchada apenas para atender este período, ficando ociosa o resto do                

ano. 

4. Proposta de Valor 
Há falta de vendas em um grande período do ano. Considera-se a alocação dos              

montadores para fazerem vendas, porém a habilidade mais desejada é montar sistemas, não             

vender. Por isto a idéia é organizar um departamento de vendas com um gerente de mercado,                

com experiência, espírito de liderança e responsabilidade. Ele seria encarregado de liderar os             
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funcionários, que são montadores entre maio e agosto, para realizar o trabalho de vendas no               

restante do ano, de forma a aproveitar a mão-de-obra ociosa e manter o fluxo de serviço da                 

empresa. Ao mesmo tempo, ele seria encarregado de dar continuidade aos negócios no             

período de montagem da Souza. 

Em detalhes, a intenção é organizar uma célula de venda, ou uma mini-equipe, de dois               

vendedores. Enquanto um está a campo visitando clientes, outro está no escritório atendendo a              

vendas esporádicas de balcão, organizando informações coletadas a campo, confeccionando          

orçamentos, acompanhando negócios correntes via telefone/mensagem, planejando a próxima         

viagem, e se reportando ao gerente - isso em dias alternados. Deste modo: 

- Minimizamos a quilometragem por vendedor; 

- Tornamo-a mais eficiente, pois será planejada e revista, evitando que se rode sem             

foco, e que os potenciais negócios sejam esquecidos devido ao foco na viagem do dia; 

- Aproveita-se dos recursos das redes sociais para aproximar o contato com os clientes             

ao mesmo tempo que reduz-se os gastos com combustíveis e veículo; 

- Faz-se uso intensivo do veículo, que roda todo dia, amortizando seu custo. 

E mencionando amortização de veículo, será optado por alugar um. Assim, espera-se            

os benefícios: 

- Constância na despesa, facilitando a demonstração de resultados e evitando custos           

surpresas; 

- Liquidez, ou seja, na época de montagem, ou então até devido a uma mudança de               

estratégia, possa-se desfazer do carro com facilidade. 

De acordo com a demanda dos projetos da Souza Cruz, ao aumentar-se a equipe,              

pode-se ter até duas células de vendas. Isso porque estrategicamente divide-se           

geograficamente a região em quatro unidades: Noroeste, Nordeste, Sudeste e Sudoeste,           

conforme os mapas: 
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Figura 1: Região Nordeste 
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Figura 2: Região Sudeste 
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Figura 3: Região Noroeste 
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Figura 4: Região Sudoeste. 

 

Logo, mais vendedores não teriam campo o suficiente para gerar resultados, a não ser              

que se reconsidere o portfólio de produtos da empresa. 
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5. Metodologia Comercial 
O que se observa no segmento de vendas para produtores rurais são as seguintes              

dificuldades: 

- Difícil localização: diferentemente da zona urbana, os produtores não possuem um           

endereço que você possa facilmente colocar no GPS e chegar até lá. Ao mesmo tempo,               

apesar das redes sociais terem facilitado um pouco, a comunicação por telefonia ainda             

é muito difícil e precária. 

- Difícil segmentação: o produtor rural é um empresário, um empreendedor, que entra e             

sai de diferentes mercados constantemente: pode plantar batatas e entrar no mercado            

de cebola, abandonar o mercado de cenoura, etc. Além de tudo isso, é importante ter               

noção da escala que ele se encontra na atividade e o potencial. 

- Sazonalidade de compra, de acordo com o que produz; 

- Misto de CPF e CNPJ: o produtor precisa saber administrar sua atividade como uma              

empresa, racionalmente. Porém, ainda é muito empírico e suas decisões também são            

muito emocionais, tal qual consumidores finais. 

Todas estas peculiaridades geralmente são suprimidas pelo talento do vendedor, mas           

se vamos utilizar de vendedores não-profissionais, precisamos de uma metodologia para           

suprimir isto, ou ao menos um caminho de informação entre os vendedores e o gerente, que                

por sua vez sim, terá o talento para as vendas. 

As três primeiras resolvem-se por uma angariação precisa de informações: localização           

em coordenadas geográficas de onde o produtor vive, tamanho total de sua propriedade, o que               

e em que escala produz. A terceira e a quarta caberá ao gerente guiar as ações e cobrar                  

corretamente as informações levantadas a campo. 
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6. Metodologia de Remuneração    

(Financeiro) 
Será oferecido uma participação do resultado que o gerente obter. Ou seja,            

considerando todos os custos inerentes às ações comerciais deste departamento, mais uma            

parcela inerente à sustentação da própria empresa, dividindo-se em duas categorias: 

Custos Locais: dos funcionários alocados à venda, veículo, combustível, despesas, salário do            

próprio gerente, encargos, etc - o que for derivado deste departamento: 

Custos Gerais: como o departamento dispõe e utiliza a estrutura da empresa, faz-se justo que               

também arque com a responsabilidade de mantê-la, mesmo que parcialmente - juros sobre             

capital social, funcionários administrativos, custo das facilidades, etc. 

Da soma destes dois centros de custo temos o custo total. Da receita total do               

departamento, subtraindo-se este custo, temos o resultado do departamento. Em cima deste            

resultado, será destinado um prêmio (comissão) mensal para o gerente. 

Segue uma simulação com dados reais de um mês de operação da empresa, onde o               

vendedor 1 é o próprio vendedor como anteriormente mencionado, e o vendedor 2 são as               

outras vendas da empresa (balcão, sócios, etc): 
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C
us
to
s 

V
en
de
do
r 1 

Km Rodado 2200 

Custo Rodagem R$ 940,00 

R$/l R$ 4,70 

Rendimento 11 

Despesas R$ 220,00 

Celular R$ 60,00 

Salário R$ 1.300,00 

Encargos R$ 520,00 

Total Vendedor 1 R$ 3.040,00 

V
en
de
do
r 2 

Km Rodado 2500 

Custo Rodagem R$ 1.175,00 

R$/l R$ 4,70 

Rendimento 10 

Despesas R$ 220,00 

Celular R$ 60,00 

Salário R$ 1.300,00 

Encargos R$ 520,00 

Total Vendedor 2 R$ 3.275,00 

Lo
ca
is 

Aluguel Carro R$ 2.000,00 

Salario Gerente R$ 2.000,00 

Encargos R$ 800,00 

Celular Gerente R$ 60,00 

Total Locais R$ 4.860,00 

G
er
ai
s 

Capital Social R$ 700.000,00 

Retorno CS R$ 3.500,00 

Salário Sócio 1 R$ 1.300,00 

Salário Financeiro R$ 1.300,00 

Salário Auxiliar R$ 500,00 

Encargos R$ 1.240,00 

Bancários R$ 197,00 

Marketing R$ 75,00 

Serviços R$ 221,00 

Total Gerais R$ 8.333,00 

 CUSTOS TOTAL R$ 15.341,50 

Tabela 1. Demonstração de custos 

21 



 

Em seguida as receitas, discernidas por vendedor para melhor análise do gerente, com             

resultado e prêmio:  

R
ec
eit
a 

V
en
de
do
r 1 

Total vendas R$ 26.772,64 

Custo R$ 14.752,72 

Fretes R$ 737,64 

Impostos R$ 1.338,63 

Comissões R$ 803,18 

Lucro Líquido R$ 9.140,47 

V
en
de
do
r 2 

Total vendas R$ 32.495,41 

Custo R$ 19.777,01 

Fretes R$ 988,85 

Impostos R$ 1.624,77 

Comissões R$ 974,86 

Lucro Líquido R$ 9.129,92 

  Lucro Total R$ 18.270,39 

  Resultado R$ 2.928,89 

  Prêmio R$ 585,78 

Tabela 2: Receitas, Resultado e Prêmio 

Para se chegar em alguns valores destas planilhas, adotam-se as seguintes premissas: 

Fator encargos 40,00% 

Frete 5,00% 

Impostos 5% 

TIR 0,50% 

Comissões 3% 

Prêmio 20% 

Tabela 3: Premissas adotadas 

Resultados negativos serão somados aos resultados dos meses posteriores, de forma           

que o gerente só terá prêmio a partir do momento que efetivamente sair do “vermelho”. 
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7. Análise de Viabilidade 
Admitindo-se mark-up médio de 60%, pode-se fazer algumas análises para testar a            

viabilidade da empreitada. 

Para o resultado fechar em 0, admitindo-se que cada vendedor rode 1.000km por mês,              

o valor em vendas necessário fica em R$24.350,00 por vendedor, ou um total de              

R$48.700,00. Rodando 2.000km/mês, o valor total salta para R$51.800,00. 

Este é um valor deveras alto, porém se considerarmos que teremos sempre fixos os              

custos da empresa e dos funcionários, e separarmos os outros que serão adicionados a              

empreitada, e fizermos o resultado satisfazendo apenas esses custos adicionais, então temos            

que a empreitada deixa de ser negativa a partir do valor total de vendas de R$24.900,00, já um                  

valor bem mais realista e plausível. 

8. Conclusão 
A empreitada acrescentaria um custo mensal para a empresa de R$7.215,00, e na             

primeira análise geraria um retorno líquido de R$2.343,11, ou seja, 32%.  

Considerando o volume já faturado pela empresa, a liquidez do projeto, e o prêmio              

fortemente atrelado ao resultado, espera-se que o resultado seja positivo. 
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