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1. SUMÁRIO EXECUTIVO 

O processo de tomada de decisão é essencialmente o eixo no qual a Gestão Estratégica está 
alicerçada. Todavia este processo exige que o administrador esteja de posse de uma série de 
informações e dados que estratificados possibilitarão a correta identificação dos problemas a 
serem atacados na ordem em que devem ser priorizados. 
 
Atualmente a demanda por acessibilidade aos dados em formato gerencial, é crescente. O 
mercado clama cada vez mais por profissionais que sejam capazes de decidir acuradamente os 
próximos passos á serem dados em uma organização, de modo que os módulos de gestão e 
ERP tem se popularizado entre as empresas. 
 
Entretanto, a pesar da grande gama de aplicativos de gestão de materiais existem algumas 
carências ainda não supridas por este tipo de software. A maior parte das alternativas 
disponíveis no mercado está apenas preocupada em manter o foco na demanda sugerida pelo 
planejamento de vendas e consequente programação do chão de fábrica sem, contudo integrar 
os custos gerados em diferentes etapas do processo de comprar, produzir e armazenar. 
 
A pesar das oportunidades, as empresas permanecem dedicando esforços em soluções 
baseadas na demanda, com pouco aprofundamento em custos acessórios da cadeia de 
suprimentos. Neste contexto, a solução criada pela N9UP chega ao mercado com uma 
proposta de integrar dados, exibir informações estratificadas e soluções personalizadas através 
do modelo Integra que tem como proposta principal cruzar os dados de diferentes setores da 
cadeia, trazendo sugestões acuradas de quantidade e ponto de pedido, modal econômico e dá 
uma noção precisa do cenário no qual a empresa está inserida. 
 
O método se propõe ao levantamento e ao estudo da empresa como um todo, desde a obtenção 
dos recursos até a armazenagem, analisando os fluxos financeiro e de materiais, sugerindo 
possíveis melhorias para todos os setores envolvidos na cadeia de suprimentos e dando maior 
autonomia ao gestor, assegurando que o fluxo das informações e decisões se desenvolva  nas 
várias fases do processo decisório, seguindo padrões de melhoria contínua e competitividade 
garantindo a companhia que esta possa operar suas compras com a melhor condição possível, 
sempre prezando pela economicidade, a eficácia e a eficiência. 
 
O segmento de softwares de Business Intelligence, tem se destacado no meio das recentes 
novidades criadas para a gestão de performance corporativa. Crescendo em média 16% ao ano 
o setor traz oportunidades concretas de expansão. Segundo a Pringle & Company, os 
chamados BI’s movimentaram 79 bilhões em 2012 e a expectativa é que este tipo de 
aplicativo venha a dar um salto significativo e chegar à marca de 143,3 bilhões de dólares em 
2016. 
 
Pela análise financeira do Integra, o investimento previsto é recuperado já no segundo ano de 
atividades que encerra com lucro de 492.545,20 reais. Deste modo, pela análise dinâmica do 
negócio, e uma vez considerados os dados de tendência mercadológica acima apresentados 
bem como a já existente procura pelo serviço, os sócios decidiram seguir com o investimento 
e efetivação do projeto. 
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2. A Empresa – Descrição Geral 

A N9UP é uma Startup que transforma ideias criativas em negócios inovadores e impactantes 

ao mercado. Aliando o que há de mais moderno no setor de tecnologia, a empresa se destaca 

pela proposta diferenciada no atendimento á soluções de mercado voltadas á negócios, 

propiciando não apenas o desenvolvimento de soluções tecnológicas, mas explorando novas 

alternativas e desenvolvendo métodos personalizados para atender as mais diversas 

necessidades de seus clientes. A empresa desenvolve softwares e aplicativos de alta 

tecnologia alinhados ás novas demandas de mercado e ás especificidades dos negócios das 

empresas.  

 

2.1  Foco em Soluções  

A N9UP se apresenta como um provedor de soluções de tecnologia, mostrando-se como não 

apenas um desenvolvedor, mas um estruturador de negócios atuando também como 

consultoria. Com foco na gestão estratégica voltada ao desenvolvimento de ferramentas que 

auxiliem a tomada de decisões e permitem ao cliente um acesso rápido á informação, encontra 

lugar nos mais diferentes tipos de negócio e está baseada na experiência multidisciplinar de 

seus sócios que lhes empresta flexibilidade além de solidez de anos atuando nos mercados de 

tecnologia, gestão e consultoria. 

 

2.2 A Marca N9UP 

No que tange á marca, a N9UP se coloca no mercado como desenvolvedor de tecnologia e 

inteligência para diversos tipos de negócios. 

A Logo reflete o espírito inovador da N9UP conforme pode ser vista abaixo. 

 

FIGURA 1 – LOGOMARCA N9UP 



12 

 

 A ideia foi demonstrar a capacidade da empresa de criar soluções eficientes para o negócio 

do cliente, seja este de que porte for com seriedade e profissionalismo amparados por forte 

embasamento tecnológico e de gestão. 

O formato arredondado demonstra flexibilidade e a maneira como os caracteres se unem 

demonstra sinergia e fluidez. A cor laranja aí é empregada para denotar arrojo, entusiasmo, 

criatividade e boa comunicação enquanto o azul petróleo dá o tom de confiabilidade, 

segurança e, sobretudo nos traz a atmosfera de tecnologia que é o foco da empresa.  

 

2.3 Missão 

Transformar ideias criativas em negócios inovadores e impactantes para o mercado e para o 

cliente através de modernas ferramentas de tecnologia e pela excelência em consultoria e 

gestão. 

 

2.4 Visão 

Ser uma das mais inovadoras startups do mercado no desenvolvimento e estruturação de 

novas tecnologias e novos negócios na internet. 

 

2.5 Valores 

Inovação Excelência , Transparência, Ética, Competência e Talento humano. 

 

2.6 Vantagem Competitiva 

A N9UP visa impactar o mercado aliando tecnologia com altas habilidades em gestão e 

estratégia empresarial. A empresa apresenta como principal vantagem competitiva a sólida 

experiência de mercado em consultoria e estruturação de negócios aliados ao conhecimento 

acadêmico avançado e uma visão de negócios inovadora e criativa. 

A empresa apresenta soluções cujo domínio das mais modernas tecnologias do mercado se 

torna evidente, e segue em uma constante busca por novas tendências para oferecer inovação 

aplicada aos mais diversos tipos de negócios. 
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Sua estrutura enxuta, mas especializada permite flexibilização do trabalho e atendimento dos 

desafios lançados pelos clientes. 

No que tange ao produto Integra destaca-se: 

- Rapidez de Implantação. 

- Consultoria completa visando a estruturação mais adequada ao negócio do cliente. 

- Perfil do produto personalizável e Interativo. 

-A possibilidade de simular cenários prevendo possíveis impactos. 

-Permitir ao cliente a mensuração dos impactos gerados pelos desvios nos planos de decisão. 

 

2.7 O modelo Integra como produto 

A Competitividade é uma das palavras que norteiam o mercado em todas as suas bases. É a 

capacidade de satisfazer o seu público-alvo em suas necessidades cumprindo sua missão com 

mais êxito que suas competidores (ALMEIDA, ALVARO 2003), deste modo a 

competitividade enquanto valor não pode estar dissociada nem do lucro (que garante a 

permanência da organização no mercado), nem do conceito de melhoria contínua. 

Com o foco cada vez mais constante das empresas voltado à competitividade, a mentalidade 

pela busca de pontos de melhoria contínua e de métodos que melhor sirvam aos objetivos 

conjuntos de crescimento, despertou o interesse por estratégias de compra que satisfaçam os 

ideais de lucratividade ambicionados por empresários e acionistas e os transformem em 

conquistas reais. Assim, o Gerenciamento Estratégico da Cadeia de suprimentos de uma 

empresa pode propor ações que dará ao empresário a liderança em seu mercado e por certo 

fará a diferença na competição pelo market share. 

Compreendendo este contexto nota-se uma oportunidade expressiva, uma vez que através do 

método proposto é possível atender á necessidade do mercado que se mostra carente de 

soluções personalizadas, formatando um produto cujo objetivo é ofertar uma solução moldada 

através de consultoria, cuja o resultado atende ao cliente refletindo não apenas as necessidade 

que o seu core business apresenta, mas sua filosofia e modus operandi. 
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O modelo Integra, visa entregar ao empresário e seu time operacional uma ferramenta de 

gestão que o permita a visão geral da sua área de suprimentos possibilitando novas estratégias 

e um plano de ação estruturado que fará possível a expansão da capacidade de seu negócio. 

Trata-se da aplicação de uma consultoria especializada no levantamento de dados, e adaptação 

de uma empresa num modelo personalizado de negócios que culminará na implantação de um 

módulo de Business Intelligence Interativo. Uma vez integrado á politica de compras de uma 

empresa e configurado de acordo com as especificidades de sua cadeia logística e de 

suprimentos, bem como adicionados os padrões de operação, custos de pessoal, máquina, 

negociações de compra e de frete, permitirá a empresa uma rápida tomada de ações orientada 

á custos e eficiência. 

 

2.8 A Marca Integra 

O Integra é uma submarca dentro do negócio da N9UP. O produto representa uma das suas 

mais fortes vertentes de negócios sendo um dos seus mais proeminentes produtos de gestão 

oferecidos pela empresa. Sua divulgação é baseada no conceito de integração e conciliação de 

informações de diferentes setores que é demonstrada por sua logomarca abaixo representada. 

 

FIGURA 2 – LOGOMARCA INTEGRA 

A companhia visa atingir desde as pequenas manufaturas e revendas que sofrem 

constantemente com o excesso ou escassez de materiais, ás maiores companhias onde 

estoques altos e grandes custos logísticos afetam constantemente os resultados das empresas.  
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O espírito do Integra se traduz numa logo dinâmica, que mostra uma das maiores ferramentas 

do Integra – Sinergia e Integração de informações. As cores da logo reforçam a ideia de 

disponibilidade, informação, seriedade e clareza. 

 

2.9 – Tecnologia aplicada ao Integra 

O Integra agrega os dados do levantamento feito junto ao cliente numa plataforma que é 

acessível via Web e móvel. 

Sua interface é personalizada e as informações são dispostas de maneira clara, e visualmente 

acessível de modo que as ações tomadas possam se tornar rapidamente conhecidas e de fácil 

compreensão. 

É um módulo de Business Intelligence vivo e interativo, e de fácil manipulação pelo usuário. 

 

3. Análise de Mercado 

Atualmente a necessidade de manter-se em crescimento num mercado cada vez mais 

competitivo impulsionou a demanda das empresas por informações precisas e rápidas para a 

sua tomada de decisão.  

Entende-se que, 80% do custo total do que se investe em produção esteja relacionado á cadeia 

de suprimentos. Neste ponto, não é de se estranhar que hajam no mercado inúmeras opções de 

produtos que alegam facilitar o dia-dia, com informações gerenciais que permitam o controle 

e gerenciamento de recursos, otimizando custos e trazendo inúmeros benefícios á gestão de 

materiais. 

A gama de oferta de soluções cada vez  maior cria o questionamento quanto a ser possível 

oferecer ao cliente algo que de fato seja diferenciado das ferramentas atualmente 

comercializadas em larga escala visando atender a demanda de um mercado cada vez mais 

especializado. 

Num universo onde grandes corporações especializadas em software dominam o mercado 

ofertando soluções parecidas umas com as outras, e profissionais com experiência em 

negócios vendem tão somente serviços de consultoria baseados em boas praticas largamente 

adotadas,  o resultado não pode ser outro senão que todas as companhias tendam a aderir ás 
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mesmas soluções, que provavelmente não as sustentarão por muito tempo ou não atenderão 

aos seus anseios de crescimento, especialmente se analisarmos esta questão pela dinâmica do 

universo onde está inserido o negócio.  

O caminho para sem bem- sucedido nesta árdua tarefa está em aproveitar as oportunidades 

que aparecem claramente se pudermos enxergar através das lacunas deixadas por nossos 

concorrentes. Este desafio não pode ser vencido senão com criatividade embasada em sólido 

conhecimento em gestão e que o domínio tecnológico seja posto á serviço do cliente em suas 

especificidades de negocio. 

Neste contexto o Integra foi concebido de modo a atender ás necessidade de um cliente cujo 

negócio é dinâmico e necessita agir com assertividade uma vez que erros ao longo do 

planejamento podem gerar um desperdício de recursos que se melhor usados, poderiam trazer 

mais lucro á organização. 

Como se pode ver no diagrama abaixo, são muitos os ofensores quando consideramos reduzir 

os desperdícios na administração de materiais. A fórmula logística + armazenagem constitui 

uma importante parcela dos gastos da maior parte das corporações chegando a representar 

pelo menos 30% dos custos quando analisados itens de curva B em companhias onde a 

performance do gerenciamento de materiais é baixa. 
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FIGURA 3 – DIAGRAMA DE ISHIKAWA 

 

3.1 Análise Setorial 

O ano de 2015 trouxe mudanças significativas para o mundo do Business Intelligence (BI). 

Mais organizações abriram o acesso aos dados para seus funcionários, e mais pessoas 

começaram a ver os dados como uma ferramenta importante para realizar seu trabalho. (...) Os 

dados estão mudando a forma de conversar – em salas de reuniões, na mídia e nas mídias 

sociais. (...) Com o aumento da utilização dos dados, cada vez mais pessoas recorrerão a eles 

para responder a perguntas profissionais e pessoais. (...) As ferramentas de análise de 

autoatendimento mudaram permanentemente as expectativas. 

 Em 2016, as pessoas buscarão autonomia no fluxo da análise de dados, especialmente com a 

chegada de mais membros da geração Y ao mercado de trabalho. Se quiserem continuar 

dinâmicos, os usuários corporativos devem ser capazes de manipular determinados dados 

instantaneamente. E é por isso que a demanda por ferramentas de preparação de dados de 

autoatendimento, e até mesmo por data warehouses de autoatendimento, crescerá como uma 



18 

 

extensão natural desse tipo de análise. Essa democratização permitirá que as pessoas 

respondam rapidamente às mudanças de prioridades (FIELDS, ELLIE 2016). 

Empresas como a Pringle & Company relatam que o mercado de Business Intelligence 

movimentou US$ 79 bilhões em 2012 e deverá saltar para US$ 143,3 bilhões, em 2016, 

cravando uma taxa de crescimento anual aproximada de 16%.   

É consenso no mercado de que as empresas necessitam de ajuda externa de modo que possam 

reagir de forma proativa e rápida aos desafios e tomar decisões de forma segura e assertiva. 

As empresas que puderem se posicionar corretamente neste nicho, e dar resultados sólidos aos 

seus clientes , tem grandes chances de serem bem-sucedidas sobrevivendo ao momento de 

crise de mãos dadas com seus clientes vencedores. 

Isto pode ser considerado ainda mais verdadeiro no que tange á administração de materiais, 

cujo os resultados poderão significar o sucesso ou fracasso de uma empresa. Uma vez 

considerados os desafios criados pela alta do dólar em 2015, bem como os aumentos nos 

preços das commodities ocorridos neste período, o Integra passa a ser uma solução que se 

mostrará bastante útil na árdua tarefa de recuperação das margens de lucro perdidas neste ano. 

Contudo a oferta de módulos com proposta similar será abundante. Muitos ERP´s já 

apresentam suporte para a resolução de alguns dos problemas mais conhecidos da 

administração de materiais. A falta de conhecimento de ferramentas mais precisas na 

otimização de custos logísticos também se mostra como um fator que poderá gerar barreiras 

na aceitação de novas tecnologias, em virtude do fato de que alguns gestores acreditam não 

ser necessário tal investimento. Tal problema poderá ser facilmente resolvido uma vez que 

haja a oportunidade de fazer uma apresentação do racional por trás do Integra com uma 

simulação dos custos para melhor entendimento do cliente. 

Uma vez que uma aproximação com cliente é possível, as portas se abrem á uma gama de 

oportunidades tanto para o cliente em nível de aproveitamento das novas informações ás quais 

este terá acesso, quanto para a empresa que poderá encantar o cliente e oferecer outros 

serviços que puderem melhor atender ao cliente.   

As ameaças e oportunidades foram analisadas conforme tabelas abaixo: 
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TABELA 1 – ANÁLISE EXTERNA – AMEAÇAS 

 

 

TABELA 2 – ANÁLISE EXTERNA - OPORTUNIDADES 
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3.2. Análise da Demanda 

O Perfil de Cliente potencial do Integra se encontra entre empresas que manufaturam 

produtos, Comerciantes, distribuidores, importadores, montadoras, assim como todo e 

qualquer negócio baseado em compra e estocagem. O Integra é equipado para atender do 

micro negócio á empresas multinacionais de qualquer setor sendo personalizado á necessidade 

do cliente. 

A gama de clientes e possibilidades aqui considerada é gigante, podendo inclusive atingir a 

clientes que fornecem serviços de locação ou que cedem produtos em comodato nivelando as 

entradas e saídas de materiais, e fluidificando gargalos. 

Quão maior for a necessidade de estocar, maior será o beneficio do cliente com o Integra, 

desta forma, clientes com o potencial de estocagem alto, e cujas operações exijam 

importações serão o público-alvo da empresa. 

 

3.3 Precificação 

A precificação de venda do Modelo Integra se dá por fase de integração com o cliente. Assim 

podemos notar o esquema de cobranças e construção de proposta conforme tabela a seguir: 

 

 

TABELA 3 – PRECIFICAÇÃO 

Deste modo, espera-se que no primeiro ano de oferta do modelo, seja possível fechar oito 

contratos, incluídas duas manutenções (semestrais) por cliente. A perspectiva é de que este 

seja um ano de investimento e que seja fechado com um prejuízo de 64.037,14 reais 

aproximadamente, contudo, considerando o crescimento previsto o payback se dê em um ano, 

e em 2017 o resultado seja um lucro de 349.079,43. 

 

 

Fase	do	Proocesso Quantidade Preço %	de	aumento	mensal
Licença	anual 8 5.000,00R$								 5%
Taxa	de	administração 8 190,00R$											 5%
Taxa	de	Manutenção 16 390,00R$											 5%

Pacote	de	consultoria	inicial 8 9.000,00R$								 5%
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3.4 Análise da Concorrência 

Os concorrentes ao Integra são empresas que já vendem ERP´s e possuem sistemas de BI 

integrados ou que vendem consultorias de gestão integrada, ou ainda empresas de software 

que apenas comercializam seus módulos de BI. 

Dentre os quais podem se destacar os gigantes TOTVS (e representantes comerciais/ agentes 

terceirizados) e ainda SAP. Há ainda muitos outros concorrentes de menor porte, é o caso da 

Sólid BI, Sofhar, Fox BI, Ibecorp entre outras. 

Ao analisarmos os pontos fortes e fracos da N9UP em relação aos seus competidores, 

poderemos entender como principais pontos fortes, a capacidade de inovação, conhecimento 

de mercado e domínio tecnológico, além do alcance comercial dado á empresa por um de seus 

sócios, especializado em empreendedorismo bem como ao conhecimento e indicação dos 

atuais clientes em potencial. A análise de forças pode ser observada vide tabela abaixo. 

 

TABELA 4 – ANÁLISE INTERNA – FORÇAS 
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Contudo as fraquezas podem ser encontradas quando analisada a capilaridade e canais de 

venda de alguns dos competidores, e no caso de empresas de porte grande o peso de suas 

marcas no mercado, conforme pode ser notado na tabela seguinte. 

 

TABELA 5 – ANÁLISE EXTERNA – FRAQUEZAS 

 

4. Oferta da Empresa 

Atualmente o mercado oferece diversas opções de análise e consultoria da atividade de 

suprimentos. Os ERP´s no geral oferecem soluções via MRP considerando uma análise mais 

fria através da classificação ABC, e outras definições básicas do negócio tais como modal de 

transporte e lead time. 

O ERP, no entanto, se baseia primordialmente na demanda gerada pelo chão de fábrica. O que 

pode ocorrer neste caso é que este modelo não faz quaisquer análises de compras por 

oportunidade ou enxerga os custos acessórios á atividade de comprar, fato este que pode 

onerar o processo de compras uma vez que a decisão de compra fica apenas na mão da área de 
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planejamento de materiais que é pouco influenciada pelos custos de transportar, armazenar e 

receber. 

O principal ponto vulnerável deste modelo é que este não considera dados globais da 

companhia e se vê impactado pela falta de interação ou desconhecimento dos procedimentos 

realizados pelas demais áreas envolvidas no processo de aquisição e armazenagem, o que gera 

inúmeros gastos não previstos que podem até mesmo derrubar as vantagens adquiridas vide 

negociação de compras. 

Uma das opções de mercado também é o conhecido LEC ou lote econômico de compras 

(também conhecido como EOQ – Economic order quantity), é uma metodologia de aquisição 

de materiais que visa a otimização dos recursos através da análise dos pontos onde a relação 

custo-benefício entre comprar e armazenar encontra o equilíbrio, demonstrando assim uma 

escolha de compras mais vantajosa. Segundo CORRÊA (2003), esse ponto, é o que possui 

menor custo total. O lote econômico visa determinar o número ideal de pedidos a serem feitos 

e a quantidade ideal de cada lote. 

Pode-se entender então que o ponto ideal de pedido, sugerido pela metodologia LEC, desenha 

um ponto de convergência onde os custos com armazenagem e os custos de compra se 

igualam, definindo uma melhor relação custo-benefício, Expressa na equação: 

𝑄 = 	
2𝐶𝐴	𝑥	𝐶𝐶
𝐶𝑃𝐴	𝑥	𝑃𝑈

*
	

Há quem sinta que os pressupostos apresentados pelo método, fazem o LEC demasiado 

simplista, tornando consequentemente as decisões não muito precisas, pois explora poucas 

variáveis dentro das atividades comprar e Armazenar. (Coyle et al., 2002, p. 229).  

Podemos entender melhor o comportamento das retas destes dois custos vide gráfico abaixo: 
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FIGURA 4 – COMPORTAMENTO GRÁFICO DO LEC 

 

Como se pode notar, apesar de compreender uma análise menos setorizada, o LEC ainda não 

se mostra completo na análise de cenário onde a empresa se encontra , correndo o risco de 

abordar apenas superficialmente os custos que promete calcular. 

Para que o modelo fosse mais bem aproveitado, algumas outras  caraterísticas devem ser 

observadas: 

• Melhorar a sinergia entre o plano de aquisição e o plano de produção (PA e PP). 
 

• Compreender os custos de capital investido no estoque (quanto custaria o valor 
investido no estoque armazenado caso estivesse aplicado). 
 

• Otimizar o fluxo de ocupação das vagas no estoque, recebendo materiais da melhor 
forma e no tempo correto para a produção. 
 

• Buscar por uma melhor assertividade no que tange á previsões de venda ou executar 
planos que visem uma ofensiva maior de mercado que garanta a venda do previsto 
caso os demais canais onde a quantidade foi “forcastada” não concretizem a aquisição. 
 

• Realizar melhoria de processo na entrada de material que garanta maior rapidez no 
processo de recebimento, visando a implantação de Just In time de fornecedores locais 
em janelas de recebimento pré-definidas. 
 

• Compreender os gargalos de recebimento e armazenamento, bem como os gastos com 
armazenagem sejam internos ou externos de forma personalizada, isto é considerando 
o dimensional, classificação ABC, forma de pagamento e a moda de compra do item. 
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A estratégia parte de um simples fluxo (abaixo), onde se pode ver uma estratificação 
de dados acurados, que possibilita uma visão clara e alinha as decisões gerenciais às 
metas da empresa. 

 

FIGURA 5 – PROPOSTA INTEGRA 

Nesta direção, a solução Integra está em propor ao cliente um cockpit de informações 

apresentadas de forma a propiciar uma fácil compreensão do cenário no qual está imerso, 

permitindo que não apenas em nível gerencial, mas operacionalmente possam ser tomadas 

decisões rápidas, mas precisas no que tange á aquisição de materiais, levando a compreensão 

e domínio total das variáveis de maior impacto em suas operações no que tange á custo e 

performance. Uma gama diversa de custos pode ser analisada conforme figura á seguir: 

 

FIGURA 6 – CUSTOS CONSIDERADOS NA DECISÃO DE COMPRAS 
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A ferramenta dá ainda visibilidade dos dados de capacidade de estoque (cujas tabelas podem 
ser vistas abaixo) e recebimento, dando também uma visão clara do aproveitamento da mão 
de obra nesses setores, agregando dados de e trazendo uma visão gerencial de todo o processo 
dentro da cadeia de suprimentos do cliente. 

 

TABELA 6 – CÁLCULO DA CAPACIDADE EFETIVA DE ESTOQUES 

 

FIGURA 7 – ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DA CAPACIDADE DE ESTOQUE 

O demonstrativo do índice de aproveitamento da capacidade de estoques consegue não apenas 

levar o gestor ao entendimento de sua performance mas demonstrar a necessidade do 

investimento por novas estruturas e vagas/pallet, ou ainda de reorganizar o espaço disponível 

para melhor aproveitamento. 

A implantação do Integra compreende três fases(conforme pode ser visto na figura abaixo) 

Levantamento, Implantação e Manutenção, durante as quais pretendemos levar o cliente a um 

patamar superior de acesso a informação e eficácia. 
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FIGURA 8 – FASES DE IMPLANTAÇÃO DO INTEGRA 

As maiores vantagens do modelo aplicado podem ser notadas desde o processo de 

implantação á manutenção do aplicativo – Durante o processo de implantação é feito um 

minucioso levantamento das despesas que envolvem as atividades relacionadas á compra e 

armazenagem revelando pontos fortes e fracos da operação bem como oportunidades á serem 

consideradas. Sendo possível mensurar, a qualquer tempo o impacto causado por eventuais 

desvios do plano inicialmente gerado. Neste ponto é possível trabalhar um plano de solução 

gradativo onde os maiores ofensores notados durante o levantamento serão atacados. 

O Integra permite ainda que se avaliem quais ações mais beneficiariam a empresa do ponto de 

vista de investimento: O módulo pode mostrar claramente as alternativas onde compras por 

oportunidade serão mais vantajosas, em que ponto uma negociação pleiteando um menor lead 

time ou um maior prazo de pagamento poderia manter seus gastos com matéria prima sob 

controle, e ainda em que situações investir em um estoque mais alto pode significar uma 

redução de custos – Tudo isto antes que as decisões de compras sejam tomadas. 

O Integra simula em tempo real, dadas as condições da cadeia de suprimentos do cliente, qual 

o ponto de pedido indicado por item para se obter o melhor aproveitamento dos recursos, 

como pode ser visto abaixo: 
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TABELA 7 – SIMULADOR INTEGRA DE COMPRAS 

O integra faz ainda uma simulação que demonstra uma sugestão com o modal de transporte 

mais adequado, fazendo arranjos das caixas para melhor aproveitamento dos pallets 

realizando saving de espaço cubado, e consequentemente de custos logísticos e de 

armazenagem. No simulador é possível ainda visualizar o comportamento dos custos por 

modal, o que propicia uma analise fácil e rápida dos cenários por item conforme pode ser 

visto a seguir. 

 

TABELA 8 – SIMULADOR DE CUSTOS POR MODAL 
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FIGURA 9 – GRÁFICO DE COMPORTAMENTO DOS CUSTOS POR MODAL 

. 

 

FIGURA 10 – GRÁFICO DE CUSTOS TOTAIS POR MODAL 

O método usado nas visitas de manutenção, checa a eficiência da implantação ao passo que 

pode avaliar eventuais desvios que se fizeram necessários vide alterações de mercado e 

negócio do cliente. Na manutenção é possível revisitar os principais pilares construídos 

durante o processo de implantação e corrigir eventuais desvios nocivos ao ganho de objetivo 

do cliente, permitindo que este retome o caminho correto em direção aos objetivos traçados 
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sempre que necessário, ou que preveja de forma assertiva o custo de uma decisão fora do 

plano, como mostra o gráfico abaixo . 

 

FIGURA 11 – GRÁFICO DE COMPARAÇÃO REALIZADO X PROPOSTO 

 

4.1 Perspectiva de Aceitabilidade 

O modelo Integra foi construído através da experiência de seus sócios e seu conhecimento das 

necessidades do mercado, tendo sido  implantado com sucesso em duas multinacionais em 

uma plataforma que contou com simulador via Excel e gráficos de performance. Esta 

experiência demonstrou o quanto outros clientes podem se  beneficiar deste modelo, visto que 

nas empresas onde o modelo foi testado, houveram savings expressivos com a aplicação dos 

mesmos. Uma destas empresas, especializada na produção de eletrônicos, obteve um ganho de 

um milhão de dólares em um ano de operações com o modelo aplicado apenas para os itens 

“C”, o que nos deixa otimistas quanto aos resultados em longo prazo se considerados itens de 

curva A e B. 

O módulo web do Integra e sua plataforma de acesso estão em desenvolvimento, e já 

possuem alguns clientes em potencial aguardando a finalização da fase de testes para 

implementação. 
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Considerando o potencial do modelo bem como o mercado no qual está inserido, realizou-se 

uma análise para checar o potencial de mercado do produto. O índice de favorabilidade 

apurado é de 60,63 % (que pode ser vista abaixo, assim como o gráfico da SWOT) o que 

significa dizer que uma vez comparadas as forças e desafios, nos vemos em posição favorável 

frente ao panorama do negócio. 

 

 

FIGURA 12 – ANÁLISE DE FAVORABILIDADE 

 

 

FIGURA 13 – GRÁFICO RADAR DA SWOT         FIGURA 14 – PONTUAÇÃO COMPARATIVA DOS ATRIBUTOS 
                                                                                                            DA SWOT            

 

A estratégia de vendas e posicionamento se mostra otimista, se analisado o potencial de venda 

do produto conforme análise 4P´s abaixo: 
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FIGURA 15 – ANÁLISE 4 P´s 

 

5. Plano Operacional 

Em virtude de otimizar os investimentos , o plano operacional inicial será simplificado. A 

empresa está baseada nos preceitos de “Lean Office”, desenhando uma estrutura enxuta, mas 

altamente especializada. 

 

5.1 – Estrutura Física 

A empresa está oficialmente registrada sob o nome RLW SOLUÇÕES LTDA e conta com 

um head office localizado na cidade de Curitiba, situo á Rua Conselheiro Laurindo 490 

conjunto 31, 3° andar, Centro. A estrutura conta com acesso á internet, telefones, 

equipamentos de informática e todas as ferramentas necessárias para a primeira fase do 

projeto. 

Trata-se de uma sala simples, contendo apenas uma sala de reuniões e 4 postos de trabalho, 

contendo mesas, cadeiras, telefones, computadores, e impressora conjugados num ambiente 

enxuto mas harmonioso que possibilita o bom andamento do trabalho. 
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5.2 – Estrutura de Pessoal 

Para o primeiro ano de operação será contratado um desenvolvedor, que em parceria com a 

equipe de sócios da N9UP fará o desenvolvimento do portal, aplicativo e redes. Os sócios 

trabalharão a princípio sem direito á retiradas financeiras, como investimento. A equipe a ser 

montada está sugerida conforme tabela abaixo. 

 

TABELA 9 – TABELA RELAÇÃO DE PESSOAS 

Também na primeira Fase, serão contratados dois vendedores/consultores técnicos que farão 

as visitas aos clientes e serão os responsáveis comerciais pelos contratos que trouxerem para a 

empresa. Também serão estes funcionários os responsáveis pelos processos de levantamento, 

implantação e treinamento junto ao cliente. 

Os analistas serão contratados em regime de CLT, com os benefícios previstos por lei, auxílio 

transporte e plano de saúde. Calcula-se que aproximadamente que os gastos com impostos 

sejam calculados em 80% em relação ao salário ofertado. 

 

5.3 Tecnologia Aplicada 

O modelo Integra foi construído a partir de fórmulas matemáticas que cruzam os dados de 

compras, armazenagem e tabelas negociadas de frete para exibir uma gama de informações 

úteis e de fácil compreensão ao gestor.  

Inicialmente o modelo foi desenvolvido e testado vide planilhas de Excel e relatórios 

gerenciais para simulação e acompanhamento dos resultados. Contudo o modelo está sendo 

transformado num módulo de Business Intelligence próprio, hospedado em nuvem cujas 

licenças serão vendidas a partir da N9UP Soluções. 

Pessoas Quantidade Salário	Médio %	de	encargos
GASTOS	COM	PESSOAL	/	Descrição	De	Cargo
Equipe	de	Desenvolvimento
Socios 2
Analista	de	TI 1 2.500,00R$								 80%
Equipe	de	Vendas
		Consultor/Vendedor 2 4.500,00R$								 80%
PRÓ-LABORE
PRÓ-LABORE	(Sócios) 4 -R$																		
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O acesso do cliente poderá ser feito via portal através da web possibilitado vide login e senha 

do usuário no portal, e poderá ser facilmente consultado através de qualquer dispositivo seja 

este fixo ou móvel desde que com acesso á internet. 

 

5.4 Estratégia de Distribuição e Vendas 

O produto será vendido através de Consultores contratados que através de visitas técnicas 

farão uma apresentação do método seguido de breve simulação base para melhor 

compreensão do cliente. 

Um mapa das empresas potenciais clientes deverá ser traçado com base no perfil de compras 

da mesma e segmento aqui dando ênfase em um primeiro momento ás empresas que 

dependem de importação ou cuja cadeia de suprimentos demonstre a necessidade de uma 

programação fixa maior que 60 dias e lead time total maior que 90 dias. 

O estudo a ser proposto considerará as diversas variáveis do negócio do cliente e de seus 

fornecedores estabelecendo uma relação equilibrada entre lead time e condição de pagamento 

negociada, levando ainda em consideração a ocupação de espaços em seu warehouse , e/ou 

locação de espaço em terceiros, possibilitando um entendimento macro das tarefas de 

comprar, armazenar e escoar produtos. 

A estratégia está em demonstrar através de simulação os ganhos prováveis bem como em se 

mostrar presente no desenvolvimento da cadeia de suprimentos e encantar o cliente para que 

este possa indicar a empresa á parceiros e fornecedores.  

Além disso, a N9UP estará presente em eventos e feiras do setor se fazendo conhecer pelo 

mercado e também construindo parcerias com as associações de empresas e câmara de 

comércio local. 

 5.5 Corpo Gerencial 

 

A N9UP é formada por três sócios especialistas nos negócios de Gestão e Inovação: 

Ricardo Buttchewits – Administrador de Empresas - atualmente cursando MBA em Gestão 

Estratégica de Empresas na FGV. Atua na área de Suprimentos a mais de seis anos, onde se 

especializou em importação e métodos de gestão de materiais. 
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Leonardo Larsen Ribeiro – Bacharel em Informática – Cursou MBA em Project Management 

na FGV. Atualmente é Diretor R&D da Sikur, e atua como desenvolvedor de software a mais 

e vinte anos, tendo neste tempo construído uma sólida base de conhecimentos na área de 

inovação e tecnologia. 

Wagner Cardoso de Pádua Filho – Médico – Professor de empreendedorismo da Fundação 

Getúlio Vargas, tem Pós Doutorado em Empreendedorismo e Inovação pela Universidade da 

Florida – USA, Doutorado pela Universidade de São Paulo – USP, MBA em Gestão 

Empresarial pela FGV. É atualmente embaixador da University of Texas at Austin para a 

América Latina, desenvolvendo projetos de capacitação e treinamento corporativo em 

parceria com a Mc Combs School of Business - UT. 

 

6. Plano Financeiro 

Uma vez verificadas as estratégias de marketing e chegada a constatação de que o modelo é 

de fato uma oportunidade á ser explorado, seguimos para o estudo das variáveis financeiras 

envolvidas no processo de desenvolver o módulo de BI, do investimento em marketing e 

vendas, assim como da estrutura para suportá-los. 

Neste estudo incluímos todos os custos gerais necessários para manter o funcionamento da 

empresa e da estrutura necessária para desenvolvimento e suporte do aplicativo, o qual pode 

ser visto abaixo: 

 

TABELA 10 – DESPESAS GERAIS 
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A análise mostra as despesas gerais da empresa, tais como os custos de infraestrutura, 

assinaturas, licenças e serviço de terceiros, bem como os investimentos necessários para a 

aquisição de máquinas e equipamentos que somados chegarão ao montante de 320.188,74 

reais. A tabela mostra ainda a progressão dos custos até 2020 de modo que se pode ver 

claramente os investimentos a serem feitos ao longo do período. 

No que tange á mão de obra, os sócios consideram que como investimento não farão a 

cobrança de seus honorários num primeiro momento, reduzindo deste modo os custos 

operacionais.  Entretanto será necessário o investimento em analistas de consultoria e 

desenvolvedor. Serão contratados para esta finalidade um analista de TI e dois consultores. Os 

investimentos em mão de obra podem ser melhor vistos na tabela a seguir: 

 

TABELA 11 – GASTOS COM PESSOAL 

Para sustentar o projeto, além dos investimentos próprios dos sócios, serão vendidas as 

primeiras licenças e iniciados os levantamentos em paralelo ao desenvolvimento do módulo e 

do portal.  Já existem oito clientes aguardando a finalização do módulo, os quais seguirão a 

implantação neste modelo de negócios, cuja estimativa de faturamentos pode ser vista abaixo: 

 

TABELA 12 – PROJEÇÃO DE RECEITAS 

 

6.1 - Demonstrativos de Resultados 

Se analisarmos o Demonstrativo dos Resultados conforme proposição de Despesas e potencial 

de faturamento estudado, verificaremos haverão prejuízos no primeiro ano de operações  

avaliados em 64.037,14 reais. Contudo a análise do DR nos mostra que o investimento do 

Receitas Quantidade Preço %	de	aumento	
mensal

Total	2016 Total	2017 Total	2018 Total	2019 Total	2020

Projeção	de	Receitas 324.859,36R$							 1.057.552,61R$						 1.971.563,49R$						 3.675.526,47R$						 6.852.173,37R$						
Licença	anual 8 5.000,00R$								 0,05R$																 272.076,51R$							 885.722,45R$									 1.651.225,70R$						 3.078.330,38R$						 5.738.838,67R$						
Taxa	de	administração 8 190,00R$											 0,05R$																 10.338,91R$									 33.657,45R$											 62.746,58R$											 116.976,55R$									 218.075,87R$									
Taxa	de	Manutenção 16 390,00R$											 0,05R$																 42.443,94R$									 138.172,70R$									 257.591,21R$									 480.219,54R$									 895.258,83R$									

Pacote	de	consultoria	inicial 8 9.000,00R$								 0,05R$																 72.000,00R$									 72.000,00R$											 72.000,00R$											 72.000,00R$											 72.000,00R$											
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primeiro ano será recuperado já no segundo ano fechando o exercício de 2017 com lucro de 

492.545,20 reais. A análise de demonstração dos resultados abaixo, nos mostra um resultado 

bastante positivo, o que levou os sócios a seguirem com os investimentos iniciais. 

 

TABELA 13 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS I 

 

TABELA 14 – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS II 

O fluxo de caixa (tabela abaixo) por sua vez apresenta maior sensibilidade no primeiro ano, 

contudo as projeções para os anos seguintes são bastante otimistas. 
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TABELA 15 – FLUXO DE CAIXA 

Como resultado disso podemos visualizar a análise de viabilidade do projeto como um 

todo, bem como a progressão do lucro que pode ser vista no gráfico a seguir. O payback 

se dá com aproximadamente um ano de operações, e o projeto se demostra rentável e 

seguro para os sócios, mostrando-se também sustentável para o aporte financeiro de novos 

investidores. 

 

FIGURA 16 – GRÁFICO DEMONSTRATIVO DE LUCRO LÍQUIDO 

 

 

           TABELA 16 – ÍNDICES FINANCEIROS                           TABELA 17 – PAYBACK 
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Pela análise de Sensibilidade, podemos constatar que nesta proposição já calculados gastos de 

investimento em infraestrutura bem como os gastos fixos, que serão também diluídos em 

outros produtos que a empresa oferece, o cenário se mostra bastante favorável ao negócio, 

razão pela qual os sócios optam por seguir o modelo estudado. 

 

7. Conclusão 

Diante da necessidade do mercado por soluções personalizadas e do apelo pelo alcance á 

informações rápidas e precisas, nota-se como oportunidade na construção de softwares 

interativos que ajudem ás empresas no seu processo decisório, principalmente no que tange á 

administração de materiais. 

Os atuais competidores neste campo tem se mantido numa zona de conforto provendo 

informações do ponto de vista da demanda e da cadeia de suprimentos do cliente, sem 

contudo cruzar dados dos diferentes setores que impactam a cadeia em si. Neste contexto o 

Integra foi criado como opção integradora de informações que quebra as barreiras entre os 

setores e provê um cockpit com informações gerais e precisas da companhia. 

O Integra atua sobre a competitividade, aqui considerada como valor e que pode ser 

desdobrada neste ponto de vista em dois pilares: A lucratividade e a melhoria contínua.  

O modelo proposto leva á quebra dos paradigmas tradicionais nos quais as empresas 

atualmente estão envolvidas e as leva a questionar velhas práticas e todo o “manual” que vêm 

seguindo ás cegas durante décadas. 

Conforme as projeções financeiras estudadas, o produto se mostra competitivo tornando-se 

um investimento seguro e sustentável, cabendo aqui ainda a possibilidade de procurar 

parceiros investidores cujo os recursos ajudarão a fluidificar as ações em caixa no primeiro 

ano de funcionamento. De modo que a decisão dos sócios não poderia ser outra além de 

seguir com os investimentos. 

Do ponto de vista mercadológico, seus diferenciais técnicos, e sua visão aprofundada lhe 

permitem um “oceano azul” dentro do ramo de Business Intelligence, visto que oferece a um 

só passo uma solução em consultoria que muda a forma de trabalhar e compreender dados e 

um módulo eletrônico onde as informações podem ser vistas em tempo real e cenários podem 

ser simulados. 
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