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RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade apresentar os resultados obtidos da
disciplina Jogos de Negócios, na administração da empresa fictícia XMobile,
fabricante de celulares, smartphones e tablets, onde a equipe foi dividida em cinco
áreas funcionais distintas: Recursos Humanos, Finanças, Produção, Marketing e
Comercial, e juntas eram responsáveis pelas tomadas de decisões. Inicialmente,
serão apresentadas as análises dos resultados do primeiro e segundo quadrimestre
desta etapa do trabalho.
A partir da Análise do Plano de Negócios a XMobile apresentará seu novo
planejamento estratégico, de seu lançamento, o XWatch, o qual terá dois anos para
desenvolver, implementar e controlar as estratégias a fim de que se justifique a
viabilidade de seu novo plano de ação, e assim gere valor agregado aos seus
clientes e demais envolvidos.
No final será apresentado um estudo que envolve a Diretoria Financeira da
empresa, enxergando como as ferramentas econômico-financeiras auxiliam na boa
gestão de toda empresa. E assim, atender o objetivo de gerar valor para seus
acionistas.

Palavra-chave: Jogos de Negócios – Análise do Plano de Negócios, Planejamento
Financeiro, Estudo de Viabilidade, Multi-índices.
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1 INTRODUÇÃO

O trabalho a seguir irá discorrer sobre a apresentação, elaboração, gestão e
aplicação das estratégias e resultados da empresa E2, nome fantasia “XMobile”,
organização fictícia criada para as disciplinas de Jogo de Negócios e Análise do
Plano de Negócios. Das disciplinas supracitadas originou-se o trabalho de conclusão
de curso, que será apresentado nas próximas páginas. Nele serão contemplados a
apresentação da empresa a ser denominada a partir de aqui Xmobile, sua estrutura,
presidência e diretoria que compõe seu quadro corporativo e análise dos resultados
dividos em dois quadrimestres, que foram analisados através da visão estratégica
das seguintes áreas: Recursos Humanos, Produção, Marketing, Comercial e
Finanças.
Nos capítulos seguintes, será apresentado o plano de negócios previsto para
o período de 24 meses, que se inicia em janeiro de 2016. Para o plano que será
apresentado, a empresa contempla a criação de um novo produto, que tem seu
lançamento atrelado à elaboração e aplicação de novas estratégias de todas as
áreas da XMobile. Para expor o plano de negócios previsto para 24 meses, será
apresentada a projeção das demandas de mercado, investimentos, produção e
resultados esperados no período considerado.

1.1 Apresentação da Empresa

A XMobile é uma empresa do ramo de telefonia e tecnologia, fundada em
2010 por um grupo de investidores brasileiros. É uma organização privada, de
capital fechado, comandada em uma estrutura vertical, em que o conselho de
acionistas é diretamente ligado hierarquicamente à presidência, que por sua vez
responde pela gestão das diretorias de Recursos Humanos, Marketing e Comercial,
Produção e Finanças.
A partir de 2015 a busca por novos nichos de mercado levou à necessidade
de reposicionamento da companhia, que se consolidou como uma marca tradicional
e conservadora perante seus stakeholders. Para tal, a partir de 2015 a presidência
acumula a função de diretoria Comercial, em busca de expandir o ramo da XMobile
para novos negócios, com foco em novas parcerias e oportunidades de inovação
tecnológica, captação de novos territórios e expansão no mercado atual.
Com a mudança de posicionamento, de tradicional e conservadora para a
busca da consolidação como “empresa líder em tecnologia”, a XMobile inicia suas
operações em 2016 com o primeiro projeto dessa nova identidade, a criação de um
smartwatch, que será apresentado nos capítulos a seguir.
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1.2. Apresentação da Presidência e Diretoria

1.2.1 Presidência e Diretoria Comercial

Flávia Kastrup foi convidada para integrar o setor Comercial da Xmobile
devido a sua experiência na área comercial em empresas do ramo de tecnologia e
boa reputação e integridade no mercado. Em pouco tempo assumiu também a
presidência da empresa, estabelecendo novas diretrizes e impulsionando vendas.
Durante sua gestão o faturamento foi expressivamente aumentado, e o montante em
caixa aumentado.
Informação Nacionalidade
Pessoal
Celular
Telefone
E-mail
Nascimento

: 41 9608 8621
: 41 3336 9002
: fkastrup@gmail.com
: 21/12/1985

Estado civil

: Solteira

Endereço
Curitiba/PR

: R. São Januário, 795 Jardim Botânico -

CEP

Objetivo:

: Brasileira

: 80.210-300

Atuar na área comercial / administrativa. Com possibilidade de
mudança de área.

Formação Graduada em Tecnologia em Design Gráfico – UTFPR,
Acadêmica 2010.
Trabalho de conclusão de curso de graduação - Portal de
Gestão RH: Estudo Gráfico para uma Intranet Corporativa.
Aprovado em banca com nota 10.
Pós Graduadação (em curso) em Administração de
Empresas – FGV, 2015.
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Experiência Analista de Contas a Pagar
Profissional
ExxonMobil BSC Brasil (Curitiba-PR)




Auditoria interna de processos e financeiro;
Criação de relatórios de controle;
Quality Assurance
(01/10/2013 – atual)

Atendimento Técnico Comercial
Gráfica e Editora Posigraf S/A – Grupo Positivo (Curitiba-PR)









Atendimento técnico e comercial aos clientes,
fornecedores e colaboradores;
Solicitação de orçamento;
Elaboração da Ordem de Serviço com especificações
técnicas e traçado de imposição;
Confirmação de insumos;
Projetos para melhorias de sistema e fluxo de serviços;
Acompanhamento e controle de qualidade do processo
produtivo;
Geração de pedido e relatório semanal de faturamento.
(01/12/10 – 15/09/2013)

Estágio no Positivo Comunicação Gráfica
Gráfica e Editora Posigraf S/A – Grupo Positivo (Curitiba-PR)




Criação de material promocional e editorial para o
Grupo Positivo e clientes comerciais;
Tratamento de imagens.
(2008 – 2009)

Estágio no setor Suprimentos
Gráfica e Editora Posigraf S/A – Grupo Positivo (Curitiba-PR)







Contratação e acompanhamento de serviços de
terceiros;
Contratação de serviços de logística;
Compra de peças e insumos gráficos e de manutenção;
Contatos e pedidos com fornecedores de outros países
(Alemanha, EUA, China);
Fluxo fiscal;
Emissão de ordem de compra.
(2007 – 2008)
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Experiência
s no
Exterior



Idiomas





International College Program. Emprego temporário no
Walt Disney World – Operations (12/2006 a 03/2007);
Viagem de um mês a Europa para aperfeiçoamento da
língua italiana (10/2012);
Inglês – fluente: certificado de proficiência pelo Phil
Youngs “with highest honors”
Certificado pelo TOEFL.ITP - nota 603 (06/2010);

Italiano – avançado: certificado de frequência e
aproveitamento de Língua Italiana
(CCI-PR/SC Centro de Cultura Italiana) – (2008 a
2012). 1 módulo cursado em 2014
no Centro Europeu.


Informática









Microsoft Office – avançado;
Adobe Photoshop – intermediário;
CorelDraw – intermediário;
Adobe Indesign – intermediário;
Adobe Dreamweaver – básico;
Adobe Flash – básico;
Adobe Fireworks – básico.

Cursos



Módulo MBA Gestão Estratégica de Custos e Formação
de Preços (Pricing) - Análise de Cenários Econômicos
(Universidade Positivo) 08/2013
Módulo Pós-Flex de Finanças Empresariais - Mercado
de Capital e Financial Services (Universidade Positivo)
07/2013;
Módulo de Gestão de Resíduos Sólidos e Efluentes Educação Ambiental (Universidade Positivo) 06/2013;
Módulo de Engenharia Industrial (Ênfase em Projetos) Fundamentos da Gestão de Projetos (Universidade
Positivo) 04/2013;
Palestra Novas Oportunidades e Diferenciais Técnicos
para Gráficas no Segmento Editorial e Promocional e
seus Profissionais (SIGEP/ABIGRAF-PR) 03/2013;
Certificado de frequência e aproveitamento de Língua
Italiana (CCI-PR/SC Centro de Cultura Italiana) 06/2012;
Curso de Web Design / Dreamweaver / Fireworks /
Photoshop / Flash CS4 (Senac PR) 05/2010;
1º Fórum de Design de Curitiba (Centro Universitário
Curitiba) 12/2009;
Curso Ferramentas da Qualidade (Gráfica Posigraf)
05/2008;
Curso PDCA (Gráfica Posigraf) 05/2008;
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Observaçõ
es







Curso SDCA (Gráfica Posigraf) 05/2008;
Palestra Acabamentos Especiais (UVPACK) - 05/2008;
Curso Qualidade e Fabricação do Papel (Pedro
Kitanishi) 02/2008;
Workshop Café Gráfico (Luiz Seman) 01/2008;
Trabalho voluntário no projeto VIP (Volunteer
Involvement Program) da ExxonMobil em diversas
instituições filantrópicas e sociais;
Trabalho voluntário na área de design gráfico para a
ONG Projeto Não-violência. (2010);
Experiência em recepção trilíngue de eventos (20072010);
Possuo veículo próprio;
Disponibilidade para viagens, inclusive ao exterior.

1.2.2 Diretoria Marketing

Gabriela Peretti responde desde 2015 pela diretoria de Marketing,com o
objetivo de reposicionar a XMobile dentro do mercado de telefônia e tecnologia. Com
formação em Relações Públicas, experiência em Marketing de produtos e
conhecimento do mercado nacional, busca em 2016 consolidar a XMobile como
principal empresa do segmento, além de sedimentar o novo produto que será
lançado no próximo ano como um dos principais dentro do mercado de wearables.

Nome: Gabriela Peretti
Endereço: Rua Ubaldino do Amaral, 231, apto 32.
Bairro: Alto da Glória
Cidade: Curitiba - PR
Idade: 25 anos
Tel: (41) 3262-2683
Cel: (41) 9682-8556
E-mail: gperetti89@gmail.com

Formação:
Pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas/ISAE
(previsão de conclusão em agosto/2015)
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Graduação na Universidade Federal do Paraná - Curso de Comunicação Social –
Habilitação em Relações Públicas (concluída em julho/2013)
Curso Técnico no Colégio Estadual do Paraná - Produção Audiovisual. (concluído
em 2010)
Curso de Atendimento Publicitário – Lemon School. (Fevereiro de 2012)
Experiências profissionais anteriores:
Coca-Cola Femsa Brasil
Analista Junior de Comunicação Externa e Sustentabilidade
Período:fevereiro/2015 até o presente momento
Atividades desenvolvidas: Responsável pela área de Comunicação Externa no
território Paraná e São Paulo oeste. Atividades de Comunicação Externa
desenvolvidas: planejamento estratégico de comunicação externa para divulgação
de ações de marketing e institucionais, elaboração de releases e notas em conjunto
com a assessoria de imprensa, suporte em eventos, relacionamento com imprensa,
planejamento de ações de divulgação das marcas junto à imprensa. Suporte à área
de Sustentabilidade com envolvimento em ações do departamento, participação em
eventos e divulgação da visão socioambiental da empresa. Ponto focal de
Comunicação na região Paraná e São Paulo oeste na equipe de IMCR (gestão de
incidentes e gerenciamento de crises). Monitoramento das páginas da empresa na
Wikipedia e Reclame Aqui.
Spaipa Indústria Brasileira de Bebidas/ Coca-Cola FEMSA Brasil
Assistente de Comunicação Corporativa
Período: 13/05/2013 até janeiro/2015
Atividades desenvolvidas: Assistente na área de Comunicação Corporativa.
Atividades de Comunicação Externa: elaboração de releases e notas em conjunto
com a assessoria de imprensa, manutenção do site, criação de conteúdo e interface
com agência desenvolvedora, suporte em eventos, relacionamento com imprensa,
planejamento de ações de divulgação das marcas junto à imprensa.
Spaipa Indústria Brasileira de Bebidas
Estágio
Período: 23/05/2012 até 03/05/2013
Atividades desenvolvidas: Estágio na área de Comunicação Corporativa. Criação e
execução de campanhas de endomarketing e comunicação interna.
Acompanhamento e apoio à assessoria de imprensa, projetos incentivados e
produção de conteúdo para o site institucional e intranet. Desenvolvimento de
materiais gráficos de divulgação de maio de 2012 a maio de 2013.
Grupo OM de Comunicação – HouseCricket Digital & Direct
Estágio
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Período: 01/06/2011 até 15/05/2012
Atividades desenvolvidas: Estágio na área de Novas Mídias. Elaboração e
acompanhamento de planos de comunicação digital, criação de conteúdo para
páginas em redes sociais (Fecebook e Twitter) de clientes internos e externos,
monitoramento das páginas, geração de relatórios. Manutenção de conteúdo no site
do Grupo, análise e criação de relatórios via Google Analytics, interface com as
demais áreas para criação de conteúdo digital e de comunicação externa.
Idiomas:
Inglês
Escola: Cultura Inglesa
Duração: 6 anos (De 1999 a 2005)
Certificado: First Certificate Exam (FCE)
Conhecimentos de informática e sistemas: Nível médio no Word, Internet Explorer,
Power Point, Excel, Google Analytics, Scup, Redes Sociais. Nível básico em SAP

1.2.3 Diretoria de Operações

É de responsabilidade da área de operação, liderada pela diretora Rebeca
Gulin, utilizar da melhor maneira possível os recursos disponíveis pela XMobile de
maneira a potencializar a produção, sem causar estoque e causar perdas. Por isso,
contamos com a expertise da equipe para contabilizar o que produzimos, quanto,
quando e com que recursos, bem como para monitorar a correção de desvios da
produção.
Assim sendo, levamos em conta o planejamento de produção a médio e longo
prazo da organização, antecipando as possíveis instabilidades do mercado e
necessidades da empresa.

Rebeca Weldt Gulin
Brasileira, 24 anos, solteira
CPF (BRA) 008.831.709-90
Rua João Américo de Oliveira,715 ap 801 Cabral
80035-060 Curitiba, Paraná - Brasil
cel 55 (41) 9631-9005
rebecagulin@hotmail.com
Objetivo
Trainee; Junior
Formação
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●Escolaridade
Pós-graduação no nível Especialização.
● Graduação
Bachalerado em Direito, Universidade Positivo (janeiro/2014) - concluída.
● Pós-Graduação – Especialização
Pós Graduação em Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas
(junho/2015) - cursando.
● Cursos Complementares
Gerenciamento de Empresas, Centro Europeu (julho/2012) - concluída.
Idiomas
Francês: leitura fluente, escrita fluente, conversação fluente.
Inglês: leitura fluente, escrita fluente, conversação fluente.
Italiano: leitura básica, escrita básica, conversação básica.
Histórico profissional
● Auto Viação Santo Antônio - de abril/2014 a abril/2015
(Empresa de grande porte no segmento transporte e logística)
Administrativo
Job rotation durante 06 meses pelas principais áreas da empresa.
Ao final ocorrerá alocação ao setor-fim para implantação de projeto
específico.
● Ministério Público PR - de setembro/2012 a novembro/2013
(Empresa de grande porte no segmento jurídico)
Estagiária
Estágio na Vara de Medidas e Penas Alternativas Ministerio Publico do
Estado do Parana.
● Víncere Construtora - de novembro/2011 a junho/2012
(Empresa de pequeno porte no segmento construção civil)
Estagiária
Acompanhamento jurídico, serviços administrativos e financeiros e pequenas
campanhas de marketing.
● Concessionária Copava - de março/2011 a agosto/2011
(Empresa de médio porte no segmento automotivo)
Estagiária
Job rotation realizado entre as áreas da empresa em um período de 6
meses.
● Munhoz de Mello Advocacia - de março/2010 a novembro/2010
(Empresa de pequeno porte no segmento jurídico)
Estagiária
Estágio em escritório que tratava de matérias processuais
administrativas, tributária,trabalhista, etc.

civis,
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Outros objetivos
● Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR, ou cidades em um raio de até
150 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões.
Aceita viajar pela empresa.

1.2.4 Diretoria de Recursos Humanos

Esta diretoria é representada por Paula Ribas Guilherme e tem como objetivo
gerir os recursos humanos da organização, atuando no desenvolvimento das
pessoas, assim como no acompanhamento de suas carreiras.
Por considerarmos nossos colaboradores peças fundamentais ao bom
desenvolvimento e crescimento da empresa, nosso foco é na valorização do ser
humano, alcançando assim, satisfação no ambiente de trabalho, maior qualidade e
motivação.
Paula Ribas Guilherme
Brasileira, 31 anos, solteira
CPF (BRA) 043.141.769-54
Nestor Guimarães,120 ap91 Vila Estrela
84040-130 Ponta Grossa, Paraná - Brasil
32247337
paulinharibas@msn.com
Objetivo
Trabalhar na área de Agronomia ou Administração de Empresas.
Formação
Escolaridade
●
Formação superior completa.
Graduação
●
Agronomia, CESCAGE (dezembro/2009) - concluída.
●
Direito, CESCAGE (dezembro/2006) - concluída.
Pós-Graduação – Especialização
●
Administração de Empresas, ISAE/FGV (dezembro/2015) - cursando.
Idiomas
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Inglês: leitura intermediária, escrita intermediária, conversação intermediária.
Histórico profissional
Fazenda Barra Velha - desde janeiro/2010
(Atividade autônoma)
●
Administrador
●
Administração da empresa da família e atividades correlatas.
SEAB- Secretaria dp Estado de Agricultura e Abastecimento - de
agosto/2009 a outubro/2009
(Empresa de grande porte no segmento agricultura e pecuária)
●
Estagiária
●
Estagiária no Departamento de Fiscalização de Insumos.
Tavarnaro Advocacia - de fevereiro/2004 a setembro/2004
(Empresa de médio porte no segmento jurídico)
●
Estágiaria
●
Realizava acompanhamento de processos junto ao fórum e realizava
pesquisas de jurisprudências para colocá-las em processos.
Outros objetivos
Região de trabalho
●
Preferência pela região de Ponta Grossa/PR/BR, ou cidades em um
raio de até 100 km.

1.2.5 Diretoria Financeira
Por definição, a administração financeira objetiva selecionar os processos
empresariais que colaborem para a captação de recursos e alocação de capital
eficientemente, a fim de criar valor aos acionistas.
Desde janeiro de 2015, Derick Izidoro assumiu a função de CFO da XMobile,
ficando responsável pela gestão financeira da empresa, e isto inclui tomadas de
decisões de investimentos e financiamentos, além de análise, planejamento e
controle financeiro, como define Hoji (2004)
Fomentando a empresa com informações estratégicas e de controle, o novo
diretor mantém contato com todas as áreas, com o intuito de permanecer nítida a
visão sistêmica e integrativa do negócio.
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DERICK IZIDORO DOS SANTOS
Solteiro – 23 anos – Telefone para contato: +55 (13) 99629.4981 - Email:
dksantos.izi@gmail.com
Formação Acadêmica
MBA em Gestão de Projetos
Centro Universitário UNINTER - cursando
Pós Graduação em Administração de Empresas
Fundação Getúlio Vargas – FGV/ ISAE - cursando
Superior em Logística com ênfase em Comércio Exterior
Centro Universitário Mont’Serrat - UNIMONTE – 2013
Outros Cursos
Importação, Exportação e SISCOMEX
KMComex Cursos Aduaneiros – 2013
Técnico em Informática – Programação
ETEC Paula Souza “Doutora Ruth Cardoso” – 2010
Experiência
Grupo UNINTER: desde novembro, 2014
Analista Administrativo – acompanhamento de resultados e análise de
cenários por meio da elaboração de relatórios e dashboards que
facilitem a tomada de decisão da Diretoria do Grupo.
Telefônica VIVO S/A: junho, 2012 – maio, 2014
Consultor de Negócios – gerenciamento de conta conforme a
necessidade de telecomunicação do cliente. Como ferramentas de
trabalho utilizava Sistemas Internos e SAP, onde era possível ter
controle sobre estoque, movimentação de produtos e fluxo de caixa.

TIVIT BPO&ITO: agosto, 2011 – junho, 2012
Teleatendimento PJ – prestava serviço para o Banco Bradesco no
setor de cobrança à Pessoa Jurídica. Informava o montante devedor e
apresentava os planos de negociação. Para acesso aos dados
bancários o software de apoio CACs Enterprise CGI era em conjunto
compilado com o discador Mellita para efetivação do mailing.

21

Prefeitura Municipal de São Vicente: dez., 2009 – julho, 2010
Estagiário de Informática – Trabalhava na Procuradoria Fiscal no setor
de Dívida Ativa, onde fazia inserção e levantamento de débitos
tributários dos munícipes. Realizava ainda, atendimento ao público
negociando junto ao contribuinte suas pendências; emitia Certidão
Negativa e dava suporte de Rede Intranet.
Jornal A TRIBUNA Santos: julho, 2009 – outubro, 2009
Tribuneiro – consistia em divulgar a marca e o novo jornal lançado no
mercado em um ponto de venda estratégico. Após ação externa era
necessário apresentar um relatório de aceitação para o setor de
expedição.
Idiomas
Inglês – nível avançado
Alemão – nível intermediário
Espanhol – conhecimento básico
Conhecimentos em Informática
Pacote Office Avançado
Google Apps for Work
Linguagens de Programação: VisualBasic. Net, NetBeans (Java)
Linguagem de Banco de Dados SQL
Rede de Comunicação de Dados
Desenvolvimento Web: HTML, CSS, Asp.Net, DreamWeaver
Cursos & Workshops
Comunicação em Gerenciamento de Projetos – ISAE – out/2014
Liderança – ISAE – out/2014
Técnicas de Negociação com PNL – ISAE – set/2014
Produção de Soluções Empresarias – ISAE – set/2014
Valuation – ISAE – set/2014
Branding: Gestão de Marcas – ISAE – ago/2014
Marketing Pessoal – ISAE – ago/2014
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1.3 Organograma

Figura 01: Organograma XMobile

Fonte: Elaborado pelo grupo

1.4 Perfil Gerencial

O perfil gerencial da empresa, no começo de sua atuação no mercado, foi
definido como conservador, inclinado às ações para aumento na receita de vendas,
porém com poucos riscos e investimentos seguros. Para esse posicionamento, a
necessidade de obtenção de melhor know how sobre a área de atuação,
comportamento do mercado e dos concorrentes também foi de grande peso.
Assim sendo, sem grandes tomadas de risco quanto à adoção de estratégias
e ações que pudessem alavancar a empresa para uma participação maior de
mercado, a diretoria se viu em uma situação que exigia uma mudança brusca no
posicionamento de mercado. A partir de então, os gestores optaram por arriscar em
novos investimentos almejando um reposicionamento da marca para se reposicionar
perante a concorrência como líder em inovação tecnológica.
A reversão no perfil gerencial que fora iniciado de maneira conservadora
representa, para a XMobile, a melhor maneira de atingirmos o objetivo macro da
empresa de se tornar líder de mercado mobile, prezando pela sua rentabilidade e
lucratividade da empresa.
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1.5 Análise de Mercado e Concorrência

Durante os últimos 8 meses, mantivemos uma análise sobre o andamento das
principais empresas do ramo de tecnologias com produtos semelhantes aos nossos.
Foram avaliados os preços de venda das outras empresas e esses dados
utilizados para o cálculo dos nossos preços. Por vezes tivemos o menor preço e
maior parcela de mercado. Porém como o passar dos meses, optamos por um preço
intermediário, que causou uma diminuição no Market share dos produtos, porém um
maior equilíbrio de faturamento.
Em relação aos investimentos, também houve um monitoramento da
concorrência para que fosse possível tangibilizar nossa estratégia de manternos
ligeiramente acima dos investimentos da concorrência. Essa estratégia foi estipulada
por volta do mês de Abril, quando percebemos que até então, mesmo praticando os
menores preços apresentávamos também uma pequena parcela de mercado. E
atribuímos isso principalmente a investimentos pouco expressivos em promoção e
propaganda, inovação tecnológica e design.
Após vários anos trabalhando com apenas três produtos, iniciamos uma
intensa pesquisa de mercado para avaliar qual seria um potencial novo produto que
apresentasse lucratividade e um alto volume de vendas. Foi feita pesquisa nos
nichos de mercado classe A e B questionando qual produto eles ainda não tinham, e
gostariam de ter. O produto com o maior número de votos foi o relógio inteligente.
Iniciamos então uma análise da concorrência para verificar:
Quais empresas já trabalham com esse produto (empresas concorrentes em
potencial) como Apple, LG, Motorola, Nokia, Garmin, Fitbit, Polar, Pebble, Sony,
Withings, Asus. Foi verificado que o market share das empresas, em 2014 para esse
produto estava dividido conforme o gráfico abaixo:
Figura 02: Fatia de mercado dos potenciais concorrentes

Fonte (http://www.smartwatchgroup.com/top-10-smartwatch-companies-sales-2014/
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1. O crescimento de vendas desse produto anualmente. Essa análise foi
decisiva para a definição desse produto como o ideal para nossa empresa.
Através do gráfico abaixo, pode-se notar um substancial crescimento de 2013
para 2014 nas top 10 empresas que comercializam Smartwatches.
Figura 03: Potencial de crescimento dos produtores de smartwatches

Fonte (http://www.smartwatchgroup.com/top-10-smartwatch-companies-sales-2014/)

2. Preços
3. Funções e tecnologias utilizadas

2 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

2.1 RESULTADOS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE

2.1.1 Objetivos

Nesse período inicial de gestão da companhia, definiu-se como principais
objetivos da XMobile a busca pela posição de líder de mercado mobile. Assim,
buscamos cativar nossos clientes com produtos de alta tecnologia e preços
acessíveis, agregando valor à experiência de uso.
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Diante disto, o principal foco das ações voltou-se para alcançar um retorno
sobre o patrimônio líquido que nos permitisse dar um grande impulso frente à
concorrência e adquirir um volume na receita de vendas expressivo (pesos 3). Em
segundo plano, buscou-se atingir um maior preço da ação e lucro acumulado (peso
2).

2.1.2 Estratégia

Com perfil mais conservador, a XMobile adotou um posicionamento de
consistência em investimentos e preços, com suaves alterações, evitando oscilações
brutas, transparecendo solidez ao mercado consumidor. Optamos por preços baixos
para nossos produtos, com o objetivo de altas vendas e estoque zerado, investindo
moderadamente em promoção e propaganda, inovação tecnológica e design. Assim,
conseguimos atingir a maior parcela de mercado.
Porém, percebemos que nossos lucros eram pequenos e não estavam
cobrindo nossos custos de produção e outros gastos, deixando-nos no prejuízo.
Ademais, estávamos cada vez mais longe de atingir nosso objetivo de liderança de
mercado com produtos de valor.
A diretoria se posicionou a favor do aumento dos preços e de realizar largos
investimentos em promoção e propaganda, inovação tecnológica e design, tornando
os produtos mais atrativos e diferenciados aos olhos do consumidor. O resultado
trouxe boas vendas, muitas vezes zerando estoque para alguns produtos, porém,
continuamos gerando prejuízo. Diante deste cenário, novos objetivos e estratégias
foram debatidos e validados para o segundo quadrimestre.

2.2 Apresentação dos Principais Indicadores da Empresa no Primeiro
Quadrimestre

Dois pontos principais permeavam os objetivos da empresa para este primeiro
quadrimestre de 2015, que são: prezar pela saúde financeira e aumentar a receita
de vendas.
Sabíamos que frente a nossa estratégia de investimentos em tecnologia e
design para aumentar a atratividade, e ao mesmo tempo aplicar uma precificação
condizente aos investimentos poderia ser arriscada a curtíssimo prazo. Teríamos
que estimular o mercado o suficiente para gerar demanda de tudo que
produzíssemos, e desta forma alcançar uma receita de vendas capaz de cobrir os
custos destas ações.
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Gráfico 01: Crescimento do L. Bruto no primeiro quadrimestre
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Fonte: Elaborado pelo grupo
Apesar dos resultados negativos em Janeiro e Abril, obtivemos um
crescimento médio de 17%. Nossos investimentos em tecnologia somados com
design e propaganda não ultrapassaram 15% da nossa receita de vendas.
Gráfico 02: Investimentos em tecnologia em relação aos concorrentes
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Fonte: Elaborado pelo grupo
Sempre tivemos a preocupação de acompanhar os investimentos em
tecnologia dos outros players. Entretanto devido aos outros custos, como o de
produção, nem sempre isso foi possível, como podemos ver no gráfico acima. Ele
representa a quantidade média de valores destinados a esta finalidade no mercado
versus ao realizado pela nossa empresa, no primeiro quadrimestre. Mantivemos
apenas no smartphone investimentos equivalentes, pois acreditávamos ser este um
produto consolidado na praça.
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2.2.1 Marketing/Comercial

O primeiro quadrimestre, dentro das estratégias de Marketing traçadas e
executadas, pode ser considerado como um período de maior conservadorismo e
austeridade, com investimentos de valor inferior aos da concorrência.
Em janeiro, o valor investido em inovação tecnológica teve seu aumento
focado no smartphone, em busca de aumento de vendas e baixa do estoque, o que
de fato ocorreu. Já em Promoção e Propaganda e Design foram mantidos os
investimentos nos dois primeiros meses.
Seguindo a estratégia conservadora do primeiro mês, de não arriscar em
investimentos com receio de não garantir a receita de vendas, os valores de janeiro
foram mantidos também em fevereiro, o que acabou por deixar a empresa em uma
das últimas posições entre suas concorrentes no mercado.
Foram feitos investimentos em promoção e propaganda, design e inovação
tecnológica objetivando uma maior atratividade aos nossos produtos frente ao
consumidor, visando superar os concorrentes e aumentar as vendas.
De janeiro para fevereiro, o valor investido em inovação tecnológica teve seu
aumento focado no smartphone, em busca de aumento de vendas e baixa do
estoque, o que de fato ocorreu. Já em Promoção e Propaganda e Design foram
mantidos os investimentos, seguindo a estratégia conservadora de não arriscar em
investimentos com receio de não garantir a receita de vendas, o que acabou por
deixar a empresa em uma das últimas posições entre suas concorrentes no
mercado.
No mês de março podemos notar que, mesmo com a diminuição pequena em
promoção em propaganda (diferença de R$ 7.000 para o mês anterior), houve um
aumento na procura por celulares e smartphones (relatório de vendas perdidas), o
que pode ser atribuído à flutuação natural do mercado consumidor. O aumento em
inovação tecnológica no tablet foi uma tentativa de escoar o estoque, que resultou
em uma diminuição significativa, de 83 tablets em estoque (fevereiro), para apenas
20.
Em abril o investimento em promoção e propaganda total foi mantido, sendo
redistribuído por produto, conforme podemos ver na relação abaixo. Além disso, o
investimento em inovação tecnológica tanto do celular quanto do smartphone teve
um aumento significativo, o que levou, juntamente com a nova distribuição de
investimentos em propaganda e promoção, a uma demanda maior do que a
quantidade de produtos disponíveis para venda.
Abaixo, podemos ver o sutil aumento dos investimentos em promoção e
propaganda durante o primeiro quadrimestre, que levaram, em conjunto com outras
variáveis, a constância da receita de vendas nos primeiros meses de 2015.
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Gráfico 03: Comparativo entre os Investimentos em Mkt. com as Receitas

Fonte: Elaborado pelo grupo

2.2.2 Produção

A produção considerou as estratégias estabelecidas pela XMobile para
alcançar um retorno sobre o patrimônio líquido e adquirir um volume na receita de
vendas expressivo no primeiro quadrimestre. Como nos mantemos em posição não
agressiva frente aos concorrentes, o sistema puxado como ferramenta de trabalho
foi escolhido para planejar a produção.
Foi concordado que em um primeiro momento o aumento da capacidade
produtiva não seria financeiramente viável, evitando o acúmulo de estoque e os
gastos com esta operação.
Calculamos os preços dos produtos conforme a expectativa de volume de
vendas, considerando a sobra no estoque anterior, mantendo-os baixos para
conseguir maior market share. Os cálculos de demanda foram obtidos através das
informações de dados históricos que nos demonstravam certa tendência de
crescimento ou decréscimo de demanda por determinado produto. Ainda, as
oscilações de investimentos em design, inovação tecnológica, publicidade e
propaganda também foram influenciadoras do cálculo da demanda de produção.
O setor de produção experimentou momentos de sobra de estoque e de
reajustes de precificação, onde houve aumento no preço dos produtos para elevar a
margem de lucro produto a produto e, consequentemente, da receita de vendas.
Durante o primeiro quadrimestre, foi adotado o modelo de produção puxada:
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conforme são as vendas do período, os resultados do próximo são calculados. Ou
seja, a sobra de estoque foi um grande definidor das estratégias de produção.
Ademais, algumas das empresas concorrentes apresentaram uma
posicionamento extremamente competitiva se comparado ao realizado pela XMobile,
apresentando produtos de maior valor agregado ao consumidor final. Esse fator,
aliado aos investimentos modestos em inovação tecnológica, publicidade e
propaganda, acarretou em um resultado financeiro negativo para empresa.
Tabela 1: Quadro Produção 1° Quadrimestre

Fonte: Elaborado pelo grupo

2.2.3 Recursos Humanos

Neste primeiro quadrimestre poucas variáveis de Recursos Humanos
sofreram alterações. No mês de fevereiro, optamos por realizar um ajuste de 12%
nos salários, como forma de incentivo aos trabalhadores, e a fim de evitar problemas
maiores com uma futura greve e cobrir o dissídio de 2014 e parte do que não foi
reajustado em 2013, resultando assim em R$ 896,00.
Tendo em vista que a diretoria adotou a postura de ajustar o número de
funcionários de acordo com a capacidade produtiva da empresa, observou-se
também, a necessidade de demitir 30 funcionários, o que estava dentro dos 10%
limite, objetivando assim, evitar mão de obra ociosa e custos extras.
Com a diminuição do quadro de funcionários e a fim de manter a satisfação dos que
foram mantidos, a qualidade do serviço, e, consequentemente, a produtividade, a
partir de março, a empresa concedeu um benefício de R$100,00 aos seus
colaboradores.

2.2.4 Resultados financeiros com dados do fluxo de caixa
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Para a diretoria financeira o quadrimestre que abre 2015 foi um tanto
desafiador. A começar pelos elevados custos em relação à receita de vendas em
Janeiro e Fevereiro.
Quando conseguimos equilibrar o total de saídas, como custo de produtos
produzidos, mão de obra ociosa, investimentos em tecnologia, design e propaganda
fomos surpreendidos com a greve no setor. O crescimento do resultado acumulado
foi bruscamente freado por este fator externo.
Gráfico 04: Análise de entradas e saídas totais no primeiro quadrimestre
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Fonte: Elaborado pelo grupo
Acima temos a representação gráfica do total de saídas e entradas no
quadrimestre. Nitidamente nos meses de fevereiro e abril amargamos déficit no fluxo
de caixa, ou seja, as saídas superaram as entradas.
Gráfico 05: Comparativo do Resultado Acumulado no 1° Quadrimestre
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Fonte: Elaborado pelo grupo

31

Terminamos assim o primeiro quadrimestre de 2015 com a certeza que
deveríamos rever nossas ações e gerar o resultado esperado pelos acionistas com
brevidade. Como vemos no mês de março, a fórmula já havia sido encontrada,
porém não poderíamos nos dar ao desfrute de sofrer desta maneira com
interferências externas.

2.3 RESULTADOS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE

2.3.1 Objetivos

A adoção de uma posição conservadora para alcançar um aumento na receita
de vendas, sem inovar ou arriscar em atitudes que alavancariam a empresa a
garantir maior lucro, manteve a empresa em uma situação considerada não
agressiva frente ao mercado, não nos dando qualquer imagem de player agressivo.
Por isso, o segundo quadrimestre foi marcado por uma mudança agressiva na
estratégia da X Mobile.
Em busca de alavancar volume de vendas e garantir maior share de mercado,
além de uma posição de destaque entre as líderes concorrentes, os pesos dos
nossos indicadores estratégicos foram alterados, visando uma tendência crescente
de buscar valores positivos que trouxessem o equilíbrio do balanço da empresa,
prezando pela rentabilidade da mesma.
O novo posicionamento focou na busca pelo lucro acumulado (peso 4), com
precificação acima da média de mercado e retorno sobre patrimônio líquido (peso 3),
o que por consequência no trouxe números positivos no caixa, DRE e balanço. Os
indicadores de preço de ação (peso 2) e receita de vendas (peso 1) também foram
objetivados.

2.3.2 Estratégia

Apesar da estratégia de preços baixos com volume de vendas elevado
projetados para o primeiro quadrimestre, nossos lucros não conseguiram suprir a
demanda de produção, deixando o período apurado com prejuízo clamando, com
urgência, pela mudança de direcionamento estratégico. A necessidade de mudança
nos objetivos da empresa alavancou novas estratégias a serem seguidas.
A diretoria percebeu que o objetivo macro de se tornar líder de mercado
mobile com alta lucratividade só seria alçando frente uma mudança agressiva de
posicionamento. Por isso, no início deste quadrimestre adotamos a estratégia de
preços mais altos daqueles que costumávamos adotar e aumentamos
consideravelmente os valores em investimentos, principalmente em promoção e
propaganda, objetivando maiores volumes de vendas, maior atratividade aos nossos
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produtos e novos consumidores. Conseguimos assim, resultados positivos durante
todo o quadrimestre.
A decisão de aumentar nossos preços e de investir agressivamente em
produção e desenvolvimento tornou nossos produtos mais atrativos e diferenciados
aos olhos do consumidor, conquistando novos nichos e invertendo os resultados
negativos dos últimos períodos. Ademais, a deliciada situação do mercado, não
submissa ao controle da empresa, sempre fora respeitada e analisada pelos nossos
gestores antes da tomada de qualquer decisão.
Por fim, a X Mobile deixou sua velha imagem para trás, conquistando os
objetivos traçados pela organização, seguindo a estratégia agressiva que
revolucionou os meios de atuação da mesma.

2.4 Apresentação dos Principais Indicadores da Empresa no Segundo
Quadrimestre

Neste quadrimestre passamos a olhar para dentro da empresa. E totalmente
orientados a resultado conseguimos alcançar os objetivos traçados.
Gráfico 06: Crescimento do L. Bruto no primeiro quadrimestre

80%

76%

70%
60%
50%

40%
30%

y = 0,0571x

20%
10%

12%

5%

0%
MAI

JUN

JUL
Crescimento

13%
AGO

Linear (Crescimento)

Fonte: Elaborado pelo grupo
Logo no primeiro mês do segundo quadrimestre logramos 76% de
crescimento em relação ao Lucro Bruto do mês anterior. Se somarmos cada lucro
bruto de maio a agosto acumulamos 105% de crescimento no período.
Houveram ajustes na relação produção e custos, projetando Lucros
Operacionais maiores a cada mês. Como resultado um lucro acumulado de 473 mil
no quadrimestre o que representa o crescimento demonstrado abaixo.

33

Tabela 02: Resultado Acumulado após fechamento dos quadrimestres

FECHAMENTO RESULT. ACUM.
1° QUAD
-R$ 234.958,53
2° QUAD
R$ 238.458,72
∆%
201,5%
Fonte: Desenvolvido pelo grupo

2.4.1 Marketing / Comercial

A partir do segundo quadrimestre, a estratégia de marketing adotada foi fazer
investimentos robustos em promoção e propaganda e inovação tecnológica, para
reposicionar a marca no mercado, agregando valor ao produto final, bem como estar
presente na lembrança do consumidor, com grande presença em promoção e
propaganda já a partir do mês de maio. Com isso, conseguimos nos aproximar de
concorrentes e consumidores, fortalecendo nossa saúde financeira para os meses
seguintes.
Os preços finais dos produtos aumentaram, com base na média do mercado.
Escolhemos por nos posicionar um pouco acima da média, com investimentos em
design, inovação e propaganda que justificam os preços um pouco superiores.
Como resultado tivemos uma receita de vendas de R$ 1.780.310,50 e um
lucro líquido de R$ 25.258,14.
Em junho havíamos ficado com uma quantidade significativa de celulares em
estoque, o que nos permitiu focar e aumentar a produção em smartphones e tablets,
mesmo com a redução da capacidade fabril, decorrente do racionamento energético.
Com essa estratégia de produção, foi preciso praticar um aumento de investimento
em propaganda para smartphone (R$ 5.000,00) e tablet (R$ 10.000,00) para
impulsionar vendas e minimizar possível estoque, dado o aumento de produção, que
foi planejado para evitar mão de obra ociosa e forçar uma puxada no mercado.
A precificação foi feita considerando-se principalmente o aumento do custo
unitário padrão devido ao aumento no preço de insumos. A estratégia foi de produzir
20% a mais do que a demanda estimada para suprir a falta de energia esperada
para mês que vem.
Como resultado, tivemos excelentes resultados. Receita de vendas de R$
1.962.951,00 e um lucro líquido de R$ 105.665,84. O melhor resultado até o
momento.
No mês de julho, motivados pelo aumento no custo dos insumos de produção,
os concorrentes acabaram por se posicionar de uma maneira mais agressiva, com
aumentos excessivos de preço dos produtos e investimentos. Já a nossa empresa
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optou por fazer aumentos sutis nos preços dos produtos e investir um pouco mais
em promoção e propaganda em relação ao mês anterior (junho).
Com isso, conseguimos bom posicionamento, transparecendo solidez em um
momento de desestabilização do mercado. O pequeno aumento de preços, em vista
dos aumentos dos concorrentes, influenciou aqueles 30% de consumidores que são
dispostos a mudar de marca, motivados pelo preço.
Com base no racionamento elétrico que se instituiu, optamos por focar a
produção em smartphone e tablete, já que a capacidade fabril está reduzida em
15%. Do mês anterior (jun) para julho foi provisionado um estoque confortável de
celulares, o que garantiu a estratégia de demanda atual.
No mês de agosto, optamos por um aumento de R$ 2.500,00 em promoção e
propaganda em cada produto para acompanhar o esperado de investimentos do
mercado. A estratégia foi não se arriscar e manter os investimentos, com leves
ajustes, o que nos levou a permanecer bem colocados. Atribuímos a ascensão no
jogo à estratégia de investimentos sólidos e regulares, sem oscilações bruscas,
transparecendo solidez e estabilidade para o mercado consumidor.
Estávamos em julho praticando o segundo menor preço em todos os
produtos. No mês de agosto, planejamos o aumento dos preços em R$ 10,00 para o
celular, R$ 50,00 para o smartphone e R$ 31,00 para o Tablet apenas para reduzir o
prejuízo dos 10% da redução de produtividade (energia).
A nova orientação de preços trouxe resultados favoráveis, produção,
marketing e vendas estiveram bem alinhados, minimizando os estoques e
maximizando as vendas, que foram impulsionadas pela estratégia de marketing e
precificação, como ilustram os gráficos abaixo:
Gráfico 07: Quantidade ofertada x Quantidade Demandada - Celular

Fonte: Elaborado pelo grupo
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Gráfico 08: Quantidade ofertada x Quantidade Demandada - Smartphone

Fonte: Elaborado pelo grupo
Gráfico 09: Quantidade ofertada x Quantidade Demandada - Tablet

Fonte: Elaborado pelo grupo
Com isso a Xmobile fechou o segundo quadrimestre em uma posição
confortável, quitando seu prejuízo acumulado e com um valor de lucro líquido
suficiente para investir em novos projetos robustos, como será apresentado nos
capítulos a seguir.

2.4.2 Produção

Com a renovação dos objetivos estabelecidos pela XMobile, a produção
trouxe novas estratégias para o segundo quadrimestre para acompanhar o
posicionamento agressivo que passou a ser adotado. Escolhemos por nos
posicionar um pouco acima da média de preço de mercado, com investimentos em
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design, inovação e propaganda que justificam a elevação do custo. Após
precificação atualizada, optamos por não realizar grandes oscilações devido à
fragilidade do mercado e possível recuo do consumidor atual.
Além da renovação das estratégias empresarias o segundo quadrimestre foi
marcado por eventos supervenientes que tomaram a devida atenção de da diretoria
(valorização do dólar e racionamento de energia, diminuindo a capacidade
produtiva). Em que pesem as dificuldades encontradas, foram apresentados bons
resultados, pois os diretores souberam aliar em suas áreas o novo posicionamento
da XMobile junto ao momento vivido pelo mercado.
O alinhamento do planejamento de produção com a estratégia macro da
empresa realizou um resultado bastante positivo, dando a empresa um períodos de
excelentes resultados financeiros. O redirecionamento do estoque para que ficasse
em níveis baixos evitando o alto custo com os mesmos ou sua manutenção em
momentos onde prevíamos a possibilidade como melhor opção, foram fatores que
elevaram em muito o resultado positivo do período.
No segundo quadrimestre, a produção optou por incluir em suas ferramentas
de trabalho a técnica Just in Time, que realinhou o processo produtivo a capacidade
fabril e aos estoques. Tal fato aliado ao aumento de investimentos em pesquisa e
desenvolvimento agregou não só valor ao produto final disponível ao consumidor,
como trouxe aumento de produtividade a XMobile.
Tabela 03: Quadro Produção – 2° Quadrimestre

Fonte: Elaborado pelo grupo

2.4.3 Recursos Humanos

No mês de maio, o sindicato dos trabalhadores exigiu salários de, no mínimo,
R$ 1050,00, com benefícios de também, no mínimo, R$ 80,00, então nos
adequamos quanto ao valor do salário e mantivemos o valor do nosso benefício, o
qual já estava acima do exigido, e assim foram mantidos até agosto.
Optou-se por manter a não participação nos lucros, os quais seriam
concedidos futuramente.
As maiores alterações neste quadrimestre se deram em relação ao número de
funcionários, os quais continuaram sendo ajustados de acordo com a capacidade
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produtiva mensal da empresa, sempre respeitando o limite de 10% de demissões ou
contratações de um mês para o outro, como demonstra o gráfico a seguir:
Gráfico 10: Evolução do número de trabalhadores no quadrimestre
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Fonte: Elaborado pelo grupo

2.4.4 Resultados financeiros com dados do fluxo de caixa

Iniciamos o segundo quadrimestre com o objetivo claro de retornarmos lucro
para os nossos acionistas. Assim sendo devemos sair da condição de amargar
lucros negativos e passar a reposicionar rapidamente a empresa para apresentar os
resultados esperados.
Conseguimos de fato superar as saídas no mês de julho. Isto não significa
que apresentamos déficit em relação ao saldo final do fluxo de caixa nos meses de
maio e junho.
Gráfico 11: Análise de entradas e saídas totais no segundo quadrimestre
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Fonte: Elaborado pelo grupo
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Acima temos a representação gráfica do total de saídas e entradas no
quadrimestre. Nitidamente nos meses de fevereiro e abril amargamos déficit no fluxo
de caixa, ou seja, as saídas superaram as entradas.
Gráfico 12: Crescimento da Receita de vendas e o Fluxo de Caixa

Fonte: Elaborado pelo grupo
Em todos os meses do 2° quadrimestre alcançamos lucros líquidos positivos.
Esta reação fez com que saíssemos de um resultado acumulado negativo de
R$209.700,40 no inicio do para fecharmos o período com saldo de R$ 238458,72.
Gráfico 13: Comparativo do Resultado Acumulado no 2° Quadrimestre
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Fonte: Desenvolvido pelo grupo
O salto no mês julho foi 153% maior em relação ao mês anterior e
conseguimos, finalmente, lucros positivos. Para finalizar, o crescimento foi ainda
maior de julho para agosto, na ordem de 336,2%.
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3 PLANO DE NEGÓCIOS

3.1 Introdução

A empresa XMobile tem como escopo principal tornar-se líder do mercado
mobile, não somente no tangente a participação de mercado, mas, principalmente,
busca ser a mais lucrativa e conceituada empresa do mercado tecnológico. Por isso,
aposta no desenvolvimento tecnológico, design e na inovação para fidelizar e captar
clientes com produtos cada vez mais atrativos aos olhos do consumidor final. Ainda,
acredita que seus colaboradores representam sua maior vantagem competitiva,
motivo pelo qual as políticas internas estão sempre em estado de constante
evolução, buscando um ambiente cada vez mais saudável e estimulante.
Diante disso, a atual diretoria, em análise criteriosa e sistemática das
oportunidades e ameaças do ambiente externo e forças e fraquezas do ambiente
interno, decidiu por renovar as metas, objetivos e estratégias da empresa, dando um
salto maior para alcançar o novo posicionamento da XMobile, prevendo o
lançamento de um novo produto inovador para ganhar competitividade e,
consequentemente, maior market share. Por isso, um plano de negócios que
abrange os próximos 24 meses foi elaborado, explanando, pontuando e justificando
as novas diretrizes estratégias da empresa.
O principal ponto proposto pelos diretores foi a necessidade de lançamento
de um novo produto, que desestabilize o mercado concorrente atual. O plano de
negócios que será apresentado a seguir explana sobre 24 meses, a serem contados
a partir de janeiro de 2016. De setembro a dezembro de 2015, a presidência, junto
da diretoria, decidiu por uma reestruturação interna, que buscou alinhar todos os
processos e fluxos de trabalho, norteados para o novo projeto que será o foco da
empresa em 2016. Para tal, foi estudada a possibilidade e validada a necessidade
de aporte de capital de terceiro, eis que o produto em questão demanda grandes
investimentos de ponta em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, conforme serão
analisados nos tópicos seguintes.

3.2 Lançamento novo produto: XWatch

É quase impossível imaginar hoje como seria a nossa rotina sem o auxílio de
algum dispositivo que nos comunique com o mundo. Se acaso houver a pretensão
de acompanhar a velocidade dos dados sozinho, este não discerne que ficará
léguas para trás. Outrora o homem pré-histórico saia de sua caverna empunhando
uma lança de madeira para conseguir seu alimento e lutar pela sobrevivência. O
homem atual simplesmente trocou a ferramenta de caça e, sobrevive apenas quem
detêm o conhecimento.
Nosso propósito é manter o consumidor conectado, sem perder nenhum
segundo de informação.
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Observando que os grandes players do mercado estarão apostando no
conceito de wearable (vestível) para os próximos anos, A XMobile decidiu embarcar,
também, neste novo desafio. Entretanto, uma frase de Steve Jobs define nossos
esforços neste momento: “Nós não vamos olhar para a concorrência e dizer que
vamos fazer melhor. Nós vamos olhar para a concorrência e dizer que vamos fazer
diferente”.
Sabemos que o mercado nunca foi tão receptível a inovações quanto na última
década. O blog Concrete Solutions, em postagem recente sobre as tendências no
mundo mobile para 2015/16, aponta que no Brasil exista “aproximadamente 100
milhões de usuários de smartphones e um potencial de atingir 75% da população
brasileira até o final de 2016, ou antes”.
Os wearables são o próximo passo na transformação do mercado de mobiles.
Para as empresas do mercado de telefonia e gadgets, é essencial a adaptação e
busca constante por novas tecnologias e aparelhos, já que esse mercado de
consumo tem como característica a efemeridade do utilitário e a velocidade das
inovações.
Pode-se exemplificar a importância de se inserir nesse novo nicho de mercado
com alguns dados de empresas de pesquisa especializadas em tecnologia digital.
Para a empresa de Business Inteligence Berg Insight, as vendas globais de
dispositivos wearable será próxima de 64 milhões em 2017. A expectativa é que
apenas com wearables de fitness e saúde o crescimento do faturamento passe de
US$ 1.6 bilhão em 2013 para US$ 5 bilhões em 2016, segundo matéria de Mariano
Sumrell do blog CanalTech (2014)
A XMobile desenvolveu um wearable na forma de um relógio de pulso com
funcionalidades nunca vistas, reunidas em um único dispositivo, o XWatch.
A primeira novidade é o Sistema Operacional utilizado, o Android Wear. Antes
ele reproduzia as informações do smartphone apenas através de conexão bluetooth.
Agora após atualizações recentes da equipe da Google, também é possível
estabelecer conexão via wi-fi, o que dá uma maior autonomia de funcionamento.
Estar presente na rotina do nosso cliente e mudar a experiência de se
comunicar é a proposta do XWatch. Além de receber todas as notificações em seu
pulso, atender ligações, realizar pesquisas e chamadas por comando de voz ele
conta com funções que vão integrar ainda mais os portadores de necessidades
especiais.
Com a ConnectBand, pulseira auxiliar capaz de sincronizar via infravermelho
com os sensores presentes no smartwatch, o usuário poderá se comunicar em libras
com qualquer pessoa, mesmo aquela que não entende essa linguagem.
Transformando gestos em voz ou texto a comunicação para estes usuários não
terão mais barreiras. O contrário também é possível converter texto ou voz em
Libras. Para isso fechamos parceria com os desenvolvedores do aplicativo Hand
Talk.
Analistas ressaltam que no cenário mundial para mobile a briga em 2015 se
dará em dois países bem populosos: China e Índia, onde questões culturais ou
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particulares dos seus regimes de governo vão influenciar tremendamente o futuro do
mundo mobile.
Para fomentar esse empreendimento buscamos um grupo de investimento que
se interesse pelo projeto e mercado brasileiro. Da mesma forma intentamos entrar
em novos mercados já explorados pelo grupo investidor, como a Índia.

3.2.1 Funções

O XWatch foi desenvolvido para ser muito mais do que um simples marcador
de horas. Esse produto tem tecnologias avançadas que o tornam um smartphone de
pulso.
Com o seu XWatch, o usuário será capaz de:
 Atender e realizar ligações através de viva voz ou fone de ouvido;
 Memória interna de 16GB com possibilidade de expansão por cartão micro
SD;
 Acesso a agenda de contatos sincronizada com o smartphone ou cartão de
memória interno;
 Agenda de compromissos/eventos/reuniões sincronizada com o smartphone;
 Sincronia de agendas;
 Leitura de emails do Google/Facebook/Lotus Notes/Outlook;
 GPS;
 Pedômetro;
 Ler notícias;
 Acessar a previsão do tempo;
 Acessar e receber notificação de Facebook/Twiter/Redes sociais;
 Visualizar e armazenar fotos;
 Ouvir músicas;
 Enviar mensagens de texto, áudio ou vídeo para outros smartwatches;
 Jogar jogos através do giroscópio e acelerômetro integrados;
 Realizar pagamentos via tecnologia NFC;
 Realizar zoom + - pelo botão giratório;
 Utilizar diferentes pressões no dedo para diferentes comandos pela
tecnologia Force touch;
 Fazer o acompanhamento de atividades físicas via sensor de pulsação;
 Acompanhar e controlar trajetos de seus familiares através do localizador préprogramado, recebendo avisos em tempo real.

3.2.2 Responsabilidade social

Atualmente quase 10 milhões de pessoas sofrem com algum grau de surdez
no Brasil, sendo considerada a segunda deficiência mais comum no país. Cerca de
70% dos surdos têm limitações em ler e escrever a língua de seu país, dependendo
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da Língua de Sinais (no Brasil usa-se Libras), para se comunicar e acessar
informações.
Os aparelhos eletrônicos estão presentes nos dia a dia das pessoas,
independente de serem elas portadoras de alguma deficiência ou não. Porém, nem
todos os aparelhos estão preparados para lidar com o público especial.
E foi pensando na responsabilidade e inclusão social dos deficientes auditivos
que a XMobile resolveu fazer uma parceria com os criadores do app “Hand Talk” e o
incluir em seu mais novo lançamento, o XWatch, como função especial e inovadora
do aparelho.
Hand Talk é fruto da mente empreendedora de 3 jovens alagoanos, lançado
em 2013 e a proposta é tão inovadora que ganhou World Summit Award Mobile,
uma competição bianual promovida pela ONU que reconhece aplicativos de
relevância para toda a humanidade.
“Mãos que falam” é um dispositivo para aparelhos móveis feito especialmente
para aqueles que necessitam da linguagem de sinais para se comunicar.
Considerado uma plataforma de tradução digital, ele é capaz de converter de forma
simples e em tempo real textos, imagens e áudio para Libras, e da mesma forma
Libras para o português. Tudo isso com a ajuda de um personagem chamado Hugo.
Hugo é um simpático boneco em 3D que traduz imediatamente o conteúdo para a
língua de sinais e vice versa, gerando interatividade e fácil compreensão.
Assim, quando um deficiente auditivo quiser conversar com alguém que não
está familiarizado com a linguagem de sinais, através da opção conversão de áudio
o usuário fala uma frase, Hugo reconhece a voz e traduz em Libras. Na opção
tradução de texto, o usuário escreve uma frase ou palavra e o aplicativo interpreta.
O app ainda consegue converter fotografias, basta tirar uma foto de algo que se
pretende traduzir e Hugo o fará.
Da mesma forma, a linguagem de sinais poderá ser traduzida através de
captação de movimentos por um dispositivo infravermelho contido no aparelho. Ou
seja, a pessoa com deficiência falará em Libras, e automaticamente Hugo
interpretará os movimentos e traduzirá a fala ao português.
É certo que a parceria XWatch & Hand Talk trará um aumento na qualidade
de vida dos seus usuários, inserindo-os na sociedade, gerando união de pessoas,
geração de conhecimento, estímulo da comunicação e quebra de barreiras, abrindo
um leque de oportunidades a pessoas que antes tinham limitações, e assim,
cumprindo seu papel social de empresa que se preocupa com o ser humano e se
tornando um exemplo a ser seguido.

3.3 Análise Estratégica (SWOT)
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3.3.1 Forças


Produto inovador



Apelo social



Diferenciação da concorrência



Entrada em uma nova fatia do mercado (A)



Altos investimentos no projeto trazem boas oportunidades de inserção



Apoio dos altos níveis hierárquicos para o novo posicionamento da marca



Know-how em estratégias de Marketing para mobile/gadgets



Apelo social do produto capta atenção e oportunidades de mídia espontânea



Aporte de Capital



Divisão de apenas 30% dos lucros com o parceiro



Aumento da receita de vendas



Baixo aumento de custos com mão de obra



Empresa captadora de recursos humanos, devido a valorização como ser
humano



Projetos sociais internos



Lealdade dos colaboradores



Política interna de cuidados com os funcionários, promove a redução de
acidentes de trabalho



Investimentos nas pessoas através de ações sociais



Motivação dos colaboradores



Modernização do parque fabril com a aliança estratégica



Investimento tecnológico diferencial



Posicionamento crescente da marca



Baixo custo de manutenção de estoque



Produção puxada

3.3.2 Oportunidades


Tendência de consumo
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Posicionamento e visibilidade da empresa



Probabilidade de o produto tornar-se o carro chefe da Xmobile



Atuação em novos mercados



Valorização da nossa marca



Crescimento financeiro em curto prazo



Investir em nicho ainda não explorado por outros smartwatches, o de clientes
portadores de necessidades especiais



Negociação com o governo para viabilizar a utilização deste relógio na rede
pública de ensino



Subsídio do governo para produção deste produto



Wearables / smartwatches estarão em “alta” nos próximos anos, assunto
“quente”



Diferencial social atrela a imagem da empresa a sustentabilidade,
responsabilidade social, posicionamento cidadão



Oportunidade de associar o novo produto a eventos de tecnologia como feiras
e workshops para público especializado



Oportunidade de campanha com storytelling social usando personagens reais
portadores de necessidades especiais



Projetos de multiplicadores de conhecimento



Capacitação dos funcionários



Devido à aliança estratégica, a cultura organizacional foi arejada trazendo
filosofias japonesas de trabalho para a produção que permitem o controle
efetivo do estoque e a produção puxada



Sinergia entre diretorias permite um desenvolvimento sólido de cada área



Exportação

3.3.3 Fraquezas


Relógios convencionais se tornaram obsoletos com uso do celular/ smart



Preço elevado para o valor percebido



Usabilidade: muitas funções podem ser difíceis de serem utilizadas em um
aparelho tão pequeno



Concorrência interna com produtos próprios
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Risco de baixa aceitação por medo de roubos



Velocidade de desenvolvimento de novas tecnologias pode levar a empresa a
canibalizar o próprio produto



Obrigação contratual com o Parceiro



Obter 70% do Lucro Líquido



Gastos com inovação tecnológica



Dependência de insumos importados



Gastos com a exclusividade do Hand Talk como função



Reposicionamento de marca é muito recente, não está fixado no consumidor



Concorrência que possui produto similar tem investimentos milionários em
Marketing



Concorrência é conhecida pelo posicionamento de inovação tecnológica que
buscamos



Diferentes políticas de remuneração entre as empresas aliadas



Falta de pessoal qualificado



Possíveis acidentes de trabalho



Matéria prima escassa



Equipe de produção ainda não qualificada para esse desenvolvimento



Mudança cultural organizacional recente



Aliança estratégica pode trazer diferenças na gestão



Dependência da tecnologia de terceiros

3.3.4 Ameaças


Rapidamente ser copiado / superado pela concorrência



Falsificações



Cenário de crise e instabilidade econômica nacional



Produtos substitutos



Cenário Econômico Mundial



Instabilidade Financeira do Brasil
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Não atingimento da meta de custos projetada para os próximos meses



Opção do mercado por adquirir somente produtos essenciais em momentos
de crise impactando em nossa receita de vendas



Instabilidade no setor industrial brasileiro pode trazer cortes de investimento



Orçamento de Marketing pode ser sacrificado em prol de garantir
investimentos de base em produção e distribuição



Consumidor retraído pode não responder à estratégia de Marketing elaborada



Queda no consumo em geral pode levar ao “corte” de consumo de tecnologia



Situações externas que podem gerar demissões



Força dos sindicatos



Processos trabalhistas



Tecnologia mutável com rapidez



Produto inovador pode demorar um pouco para ser inserido no dia a dia do
brasileiro



Entrada de um concorrente internacional no mercado



Mudança na legislação do setor



Escassez de mão de obra



Catástrofes naturais/guerras

3.4 Aliança Estratégica: Grupo de Investimento

A XMobile está diante do estudo de viabilidade de um produto inovador e não
encontrado facilmente no mercado em razão do custo de produção, da inovação
tecnológica e do design diferenciado. Por isso, sentimos a necessidade de buscar
uma solução que garanta o sucesso dessa empreitada de forma a modificar como
nossos negócios são produzidos até o presente momento.
Assim, a estratégia de nos aliarmos a um grupo investidor de peso está sendo
vista com bons olhos pela diretoria, que vem estudando uma série de grandes
investimentos para agregar valor aos novos grupos do mercado que desejamos
atingir. Diante disso, optou-se por buscar um grupo investidor que pode alavancar
grande quantia de capital para que possamos ampliar nossas operações em
produção e mão de obra especializada, apoiando maior desenvolvimento possível
da inovação na empresa.
A empresa quer posições mais vantajosas na hora de competir no mercado
interno e externo e, por isso, procurou um grupo que cultive, similarmente, os
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mesmos valores para atingir os objetivos propostos. Entre as vantagens de se obter
um investidor de peso, está a possibilidade de expansão do negócio por meio de
integração e solidificação de novos mercados.
A XMobile acredita que esse diálogo e mudança de posição representa um
grande passo na empreitada que tem a frente. Escolhemos nosso investidor com
base nas vantagens que serão melhor aproveitadas, constando, principalmente, a
capitalização.
Nosso novo posicionamento no mercado busca o aumento de competitividade
e da nossa área de atuação. Com um canhão mais robusto de investimentos em
tecnologia, produtos e insumos, temos a chance de atuar junto a uma fatia de
mercado maior e, consequentemente, gerar uma exposição mais elevada à marca.
Ainda, ofertaríamos nossos produtos em outros mercados para gerar um
crescimento nas vendas e, como consequência, aumento de produção e diluição dos
custos fixos da operação, o que possivelmente tornará o negócio mais rentável.
A XMobile espera que, firmado e consagrado esse investimento, esteja pronta
e solidificada para iniciar nosso plano de exportação dos nossos produtos para a
América do Sul e Central e, então, expandir a América do Norte e Europa.

3.4.1 Valuation Grupo de Investimento

O XWatch é um produto considerado inovador no mercado e, por este fato,
um investimento bem estruturado nos permite acompanhar o processo de
consolidação do produto em uma velocidade paralela a economia de demanda,
criando melhores condições de atendimento e alcançando fatias maiores do
mercado, prevendo sempre a diminuição de custos de produção. Ademais,
ampliamos nossos serviços para um nicho onde antes não atuávamos e para
conquistar um novo mercado.
Ao longo dos últimos quatro meses a diretoria da XMobile elencou e avaliou
diversas empresas potenciais para realizar o aporte significativo de capital. Após a
classificação das melhores opções que se encaixaram no perfil proposto, foi
realizada uma fase eliminatória que elegeu o grupo Japanese XMoney como a mais
adequada para a posição. Em contrapartida, o grupo de investidores irá ter uma
participação nos lucros líquidos do produto smartwatch, o qual motiva o
investimento. Escolhido nosso parceiro, passou-se a fase de negociações.
A XMobile tem um valor total de mercado de R$ 66 milhões, avaliando nossa
estrutura física, equipamentos, inovação tecnológica, design, valor da marca e
market share. Nas negociações, consentiu-se que a Japanese XMoney integralizará
R$ 20 milhões de reais, sendo que 50% (R$ 10 milhões) será recebido na assinatura
do contrato e o restante será integralizado ao longo dos 24 meses seguintes em
parcelas de R $416,6 mil. Esse aporte de capital será de suma importância na
produção e lançamento do XWatch, vindo a integralizar a demanda pelas melhores
inovações tecnológicas e design que um produto deste nível pede.
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3.5 Definição Estratégica:

3.5.1 Marketing








Orientação para o Marketing Holístico – foco no Marketing socialmente
responsável (apelo atrai os dois públicos-alvo)
Segmentação social de mercado alvo
Esforços canalizados para dois mercados alvo:
- Jovens A/B consumidores de tecnologia – têm acesso total às informações
do produto, mercado, concorrentes, preveem tendências, buscam empresas
“humanas”, responsabilidade social e cuidados com meio ambiente têm
grande peso no ato da escolha de compra
- Instituições públicas ou privadas de educação e cuidado à portadores de
necessidades especiais (face socialmente responsável do produto)
Canais de Marketing (para mercado alvo 1: foco em redes sociais atuais como
Instagram, Snapchat, Vine. Para mercado alvo 2: campanhas de storytelling
com apelo emocional, obstáculos e limitações sendo ultrapassados através
do produto, sentimentos podem ser expressados e compreendidos por todos
através do produto)
Distanciamento da concorrência através do foco social, marca “cool” é aquela
que inclui todo mundo (campanha antibullying atrelada à marca para reforçar
conceito)

3.5.2 Operações
A área de produção, por ter em mãos a fabricação de um item inovador
(XWatch) e de grande valor agregado, redesenhou as metas e técnicas de trabalho,
englobando de forma mais satisfatória a redefinição estratégica da corporação. Com
o objetivo de projetar, antecipar e monitorar nossa operação, melhoramos nosso
sistema de Planejamento e Controle de Produção (PCP) para aumentar de forma
eficiente e eficaz nossa atividade.
As seguintes questões foram firmemente divulgadas no setor, dando suporte
às tomadas de decisão táticas e operacionais de cada colaborador, transformandoas em uma sequência de operações dentro do processo produtivo:






O que produzimos;
Quanto produzimos;
Quando produzimos (início e término);
Com que recursos produzimos;
Monitoramento e correção de desvios da produção.

Essas questões norteiam a projeção da quantidade de insumos necessários
para montagem do XWatch, bem como a administração de estoque e a capacidade
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produtiva, dando-nos suporte para que identifiquemos sua influência no
planejamento e controle de produção. Por isso, prever de forma correta as
demandas futuras da organização é de suma importância, vez que são
interdependentes dos processos decisórios que envolvem a obtenção de recursos,
pois é por meio desses que o resultado final é obtido (CORRÊA, 1997). Assim
sendo, levamos em conta os horizontes a médio e longo prazo da organização,
antecedendo ao máximo as possíveis instabilidades e riscos que o mercado
competitivo pode trazer.
Conforme exposto, as técnicas de trabalho da XMobile sofreram evoluções
para atender a demanda de um produto novo no mercado. Diante disto, incluímos
em nossas atividades rotineiras algumas modalidades do sistema Toyota de
produção, constando entre elas o Lean Manufacturing e o Just in Time, ferramentas
que permitirão uma redução de custos, um aumento na nossa capacidade produtiva
e amortização de perdas, inclinando nossas ações para recuperar o capital
investido, sempre visando à lucratividade e rentabilidade da organização.

3.5.3 Recursos Humanos

O departamento de Recursos Humanos da empresa XMobile para contribuir
com o alcance dos objetivos traçados pelas diferentes direções irá focar em cinco
áreas de atuação:


Recrutamento e seleção de pessoas: conjunto de procedimentos que visam
atrair candidatos qualificados para ocuparem cargos disponíveis na
organização. Esse recrutamento poderá ser interno, externo ou ambos, e os
candidatos passarão por um processo de seleção.



Plano de cargos e salários: tão importante quanto atrair bons profissionais, é
manter, motivar, e comprometer esses talentos, e para isso é necessário uma
boa gestão estratégica de cargos e salários, a qual deixará claro aos
colaboradores as regras de ascensão e política salarial da empresa.



Gestão do Desempenho: visa mensurar a qualidade do desempenho do
colaborador e a sua contribuição no alcance dos objetivos da empresa. Dessa
forma, a XMobile adotará a avaliação participativa por objetivos (APPO), uma
maneira democrática, participativa, envolvente e motivadora de avaliação,
onde colaborador e gerente participam ativamente.



Política de benefícios e participação nos lucros: benefício, como o próprio
nome já diz, é uma forma de recompensa paga ao funcionário pelo seu
trabalho na empresa, e constitui uma parte importante de sua remuneração.
Nesta linha, adotaremos a política de benefícios flexíveis, onde caberá ao
funcionário escolher os benefícios que julgarem melhores para si. Não será
concedida participação nos lucros.



Treinamento e desenvolvimento: a XMobile acredita que para que ela alcance
seus objetivos, o treinamento e desenvolvimento de seus funcionários são de
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extrema importância, gerando eficácia operacional, flexibilidade produtiva e
criatividade, e assim, resultando em vantagem competitiva


Ações Sociais: são projetos a serem realizados dentro da empresa a fim de
gerar bem estar, motivação, qualidade de vida e engajamento entre
funcionário-organização, onde acreditamos colher bons frutos em termos de
produtividade e lucratividade. Seriam eles: programa de alfabetização,
academia de ginástica, confraternizações entre funcionários e creche.

3.5.5 Projetos

Diante do Plano Estratégico formado pela atual diretoria para a XMobile para
o próximo ano, criou-se a Diretoria de Gestão de Projetos que ficará responsável
primeiramente pelo gerenciamento do grande plano apresentado anteriormente, o
qual será denominado: Ampliação das unidades fabris de 900 para 1230.
A criação da Diretoria de Gestão de Projetos é também uma forma de
implantar na XMobile as melhores práticas de mercado na área, que atualmente
estão em processo de consolidação no Brasil, já que o país está em franco
desenvolvimento e entrando cada vez mais competitivo no mercado da tecnologia.
O primeiro projeto desta Diretoria englobará a expansão da área fabril da
XMobile de 5.853m2 para 8.000m2, bem como melhorias no processo
produtivo, o que resultará em ganhos com a redução de tempo na fabricação dos
equipamentos, redução de perdas e melhoria na qualidade e tecnologia já utilizadas.
Essas melhorias serão possíveis graças à injeção de dinheiro provinda do grupo de
investidores.
O novo parque fabril viabilizará a produção de até 800 unidades de
XWatch/mês, ou ainda, fazer um mix de produção conforme flutuação da demanda.
O projeto de ampliação do parque fabril possui um prazo de iniciação, planejamento
e execução total de 120 dias com início em setembro de 2015 e data de entrega
para Dezembro de 2015 com orçamento total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
reais), que de acordo com o cronograma de custos estará em caixa já no início das
obras.
Para a execução da obra de adequação do barracão da XMobile, os serviços
serão realizados através de empresas especializadas que serão contratadas
especificamente para cada área de atuação. Já o treinamento referente ao novo
processo produtivo, será realizado em instalações próprias e ministrado por técnicos
especialistas.
Entendemos que a transição do processo produtivo é uma etapa crítica, de
forma que a essa questão será dada maior atenção, a fim de que todos os riscos
sejam mitigados e interfira o mínimo possível na produção e, consequentemente, na
receita da empresa, por isso, a produção não será paralisada durante a transição.
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3.5.6 Financeira

A Diretoria Financeira, juntamente com as demais áreas trabalharam em
conjunto para definir as estratégias financeiras para os próximos anos. Para isso, o
primeiro passo foi elaborar uma análise de viabilidade econômico-financeira.
Tal análise leva em conta todos os projetos da empresa para o período.
Lançamento do novo produto, ampliação do parque fabril e capacidade instalada,
inovações tecnológicas e em design, projetos sociais e modificações na estrutura
física na sede da XMobile fazem parte dos principais planos para 2016/17. E para
fomentar todos esses projetos seria necessária aprovação da gestão financeira.
A partir dessa análise, que consiste em uma projeção de resultados,
definimos os investimentos necessários para garantir lucros operacionais e
consequentemente caixa positivo para a pasta de projetos.
Como preconiza Cecconello e Ajzental (2008), utilizamos modelos de
relatórios contábeis e técnicas pertinentes, complementadas por ferramentas de
análise econômico-financeiras, como prazo de retorno do investimento – payback,
projeção do valor líquido de caixa disponível ao investidor ao final do período
definido – Valor Presente Líquido – VPL, e índice que apresenta a capacidade
própria do projeto se sustentar, conhecido por Taxa Interna de Retorno – TIR.
Além de trazer índices referencias para medição da viabilidade, a projeção de
resultados estabelece de certa forma, metas para as demais diretorias. Por exemplo,
se o DRE projetado espera uma Receita de Vendas de em média de 2,7 milhões de
reais por mês no próximo ano, esta se torna uma meta, pois abaixo disso não
estaríamos cumprindo com o projetado. Bem como, se ficou estabelecido um
montante de investimento em promoção e propaganda na projeção, a diretoria de
Marketing deve trabalhar dentro da faixa estimada. Portanto, cabe a gestão
financeira também controlar o cumprimento dessas metas, a fim de garantir o retorno
esperado pelos acionistas.

3.5.7 Projeções de Fluxo de Caixa e DRE

Devido à estratégia de lançar um novo produto vimos a necessidade de
buscarmos capital externo. Para assegurar melhores investimentos, tínhamos que
demonstrar o nível de atratividade do nosso projeto.
Seguindo as melhores práticas projetamos os nossos fluxos de caixa e
resultados em dois anos. Este período foi estabelecido, pois equivale ao prazo do
fundo de investimento, conforme contrato.
Na prática, as decisões financeiras não são tomadas em ambiente de total
certeza com relação a seus resultados, segundo Assaf (2003, p.201). Sem dúvida
todo investimento tem risco, pois não há 100% de certeza em relação ao sucesso do
projeto. Não podemos, por exemplo, estimar com extrema precisão a demanda de
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um produto, neste caso um lançamento, ao ponto de cravarmos as receitas de
vendas.
Usamos a seguinte métrica para projeção de nossas entradas e saídas:
média trimestra móvel com incrementos sazonais e específicos para cada setor,
alinhados com as diretorias responsáveis.
Como resultado, obtivemos no final do primeiro ano de projeção um caixa de
R$ 3.075.043,18, e no segundo ano R$ 8.732.993,93. Não obstante, a projeção do
Demonstrativo de Resultados aponta um lucro líquido, no final dos 24 meses futuros
de R$ 6.436.887,32.
Com esses dados em mãos, a análise de viabilidade econômico-financeira
ganha a base necessária. Além do Pay-back, VPL e TIR outros indicadores, como
de lucratividade podem ser demonstrados.

4. ANÁLISE DO PLANO DE NEGÓCIO

A XMobile, empresa do segmento de produção de dispositivos móveis para
telecomunicação está a 5 anos atuando no mercado. Desde então se destaca pela
sua capacidade de praticar over delivery. Ou seja, entregar algo a mais para seus
clientes. Da embalagem ao design, das funcionalidades à interface.
Como consequência, vemos uma parcela de clientes de outras empresas
inclinados a adquirir nossos produtos. Não obstante, nossos clientes tornam-se cada
vez mais fiéis à marca.
Dentro dessa perspectiva, a gestão financeira deve ser capaz de viabilizar
todas as ações da empresa voltadas para tal filosofia, entregar além. Nitidamente
não é tarefa fácil superar a expectativa quanto à forma, desempenho, inovação, e
ou, qualquer outro atributo que faça brilhar os olhos do usuário. E, é óbvio que tudo
isso requer investimento em tecnologia, design e pesquisa.
O mix de produtos produzidos é composto por três dispositivos móveis:
celular, smartphone e tablet. Estes produtos passam por ciclos de vida distintos
entre si. O celular, por exemplo, já iniciou seu momento de declínio. E sabendo
disso, a empresa já planeja iniciar a produção de um quarto item.
Atendo a demanda por dispositivos vestíveis (wearable), a XMobile lançará,
em janeiro de 2016, um relógio inteligente, o XWatch. Com ele o usuário será capaz
de visualizar suas principais notificações, atender ligações, responder mensagens
de texto, por comando de voz inclusive. Além disso, poderá sincronizar agenda,
navegar na internet, assistir vídeos, e ou, ouvir música. Possuirá conectividade
Bluetooth, Wifi e Infravermelho; contanto ainda com sensor de movimento, medidor
de frequência cardíaca e câmera integrada.
Este smartwatch se diferencia dos demais fabricados pela concorrência não
somente pelo seu design, por exemplo, cujas linhas acompanham as tendências dos
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relógios tradicionais, mas sim pelo forte apelo social. Ele surge como ferramenta
para auxílio na comunicação de portadores de necessidades especiais auditivas e
de fala. Por meio de sensores de movimento e infravermelho atrelado à câmera que
capta radiação térmica, o XWatch com parceria com os desenvolvedores do
aplicativo Hand Talk, será capaz de converter texto/voz em Libras (Língua Brasileira
de Sinais), e gestos em texto/voz.
A seguir veremos a análise do plano de negócio da área financeira para
lançamento do novo produto. Será demonstrada a maneira como, com sinergia, as
demais áreas se envolveram no projeto financeiro. E a forma como o uma ideia se
transforma em algo concreto à luz da gestão financeira.

4.1. ANÁLISE DO PLANO DE NEGÓCIO – FINANCEIRO

É dever da Diretoria Financeira estudar a viabilidade econômico-financeira do
projeto. Nenhuma decisão é isenta de risco. Entretanto é possível elaborar um plano
que mostre os impactos de possíveis riscos, indicando o grau e o momento que
possam ocorrer. Veja, o risco tanto pode ser negativo como positivo. Enquanto o
risco negativo se dá pelas ameaças, o positivo é trazido pelas oportunidades.
Fundamentado em análises e indicadores financeiros o projeto tem incertezas
reduzidas. Isto garante à Gestão uma tomada de decisão mais assertiva. Sendo
assim, os horizontes se tornam palpáveis.
Não é difícil se acreditar na intuição quando se tem a intenção. Não é fácil
se aceitar a decisão quando não se vem da razão.
(RENATO TELLES, 1999)

Antes de olhar para o futuro é necessário coletar premissas para a projeção.
Reunindo as estratégias das outras diretorias, em uma reflexão sobre qual norte a
empresa estará voltada é possível orientar os caminhos para expansão. Apresentar,
dessa maneira, em números todas as ações planejadas, verificando sua
consistência e interações.

4.2 ANÁLISES FINANCEIRAS – Projeções

Partindo do ponto de que os vários planos devem se encaixar na visão de
maximizar as riquezas dos acionistas, a responsabilidade da gestão financeira
ganha peso diferenciado.
Os novos projetos atrelados ao lançamento do XWatch incluem:



Aumento da capacidade instalada
Ampliação do parque fabril
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Adequações no prédio conforme projeto do Recursos Humanos
Investimentos em inovação tecnologia e design
Campanha publicitária de lançamento do smartwatch
Projetos Sociais de integração

Percebemos que enquadrar esses projetos na realidade da empresa com
recursos próprios seria impossível. Visto que tínhamos no mês de agosto em caixa
cerca de R$ 957 mil e um lucro acumulado de pouco mais de R$ 235 mil.
Portanto deveríamos buscar outras fontes de investimento. Não
acreditávamos ser prudente recorrer a empréstimos, pois as taxas de juros
praticadas não eram atrativas, além de haver certa urgência e o processo bancário
para esse tipo de tomada de crédito era um tanto burocrática.
Levantou-se até, a hipótese de propor fusão com empresas do ramo de
tecnologia. Não evoluíram as negociações com aquelas que selecionamos, devido
às exigências quanto à divisão dos lucros, disposição para ceder ou investir em
capacidade instalada e divergências entre culturas organizacionais.
Diante disso a escolha mais sensata era encontrar um grupo de investidores
que se interessassem pelo projeto e pudessem assim levantar uma grande quantia
de capital.

4.2.1 ANÁLISES FINANCEIRAS – Projeções FC e DRE
Uma venture capital japonesa chamada de Japanese XMoney já procurava
empresas de tecnologia com forte potencial de crescimento. Apostavam que em
longo prazo países como Brasil e Índia seriam capazes de retornar a seus fundos
grandes montantes. Em troca pedem participação limitada e cadeira entre o board
dos diretores.
Há várias formas de se obter recursos financeiros, e cada uma delas
apresenta características específicas quanto ao custo, às garantias
necessárias, à necessidade de participação ou não na empresa e prazo de
investimento.
(CECCONELLO et. al., 2008)

Para fecharmos parceria com a J. XMoney e levantar uma quantia que fosse
ao encontro dos nossos anseios elaboramos um relatório que demonstrava a
atratividade, lucratividade e rentabilidade da XMobile.
Esses indicadores são originados a partir de uma base projetada do
Demonstrativo de Resultado do Exercício e Fluxo de Caixa. Ela permite estimar
quando e quanto deve ser tomado emprestado para fazer frente às necessidades de
caixa. Segundo Wernke et. al.(2010), o fluxo de caixa é a projeção de todas as
entradas e saídas de dinheiro do caixa da empresa em determinado período.
Projetamos um Fluxo de Caixa de 24 meses levando em consideração o
plano de vendas e condições operacionais, plano de produção, volume de custos
unitários variáveis, como matéria-prima, mão de obra, benefícios aos colaboradores,
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custos fixos, plano de ação com propaganda e promoções, investimentos
tecnológicos e demais custos.
A definição do horizonte de projeção está relacionada ao prazo de maturação
do projeto. E coincide com o prazo de investimento praticado pela J. XMoney.
O método utilizado para projeção de cada saída foi a partir da média móvel
trimestral com incremento percentual alinhado com a diretoria responsável pela
geração daquele custo. O mesmo aconteceu para previsão de demanda e
consequentemente, estabelecendo meta de crescimento mensal para o volume de
vendas, ao setor comercial e marketing, na ordem de 3,3% a.m.
Com o fundo de investimento japonês ficou acordado o seguinte. O teto de
investimento não ultrapassaria 30% do valor da empresa nessa perspectiva de dois
anos utilizando taxa mínima de mercado, e abaixo de 50% utilizando taxa mínima de
atratividade do setor.
Abaixo, resultado do último mês do primeiro e do segundo ano projetado:
Figura 04: Fluxo de Caixa Projetado – 24° e 36° mês
E2_PADM15.1 Curitiba22 G45

Mês: 24

Mês: 36

Ano 2016

Ano 2017

2.897.299,34

8.123.805,22

CONTA CAIXA
SALDO INICIAL
(+) Devolução de Aplicação:

-

-

(-) Pagamento de Empréstimos:

-

-

(-) Pagamento de Crédito Rotativo:

-

-

NOVO SALDO

2.897.299,34

8.123.805,22

TOTAL DE ENTRADAS

3.010.006,21

3.659.327,13

(+) Receita de Vendas:

3.010.006,21

3.659.327,13

(+) Receita Financeira:

-

-

(+) Receita com Venda de Ações:

-

-

(+) Outras Entradas:

-

-

TOTAL DE SAÍDAS

2.832.262,37

3.285.141,53

(-) Custo de Produtos Produzidos:

2.145.354,59

2.416.512,89

324.711,20

324.580,37

(-) Inovação Tecnológica:

78.478,08

77.040,04

(-) Design:

77.835,23

76.408,41

(-) Promoção e Propaganda:

(-) Despesas Adicionais:

-

-

(-) Mão de Obra Ociosa:

-

-

(-) Custo com Hora Extra:

-

-

(-) Aluguel de Máquinas:

-

-

(-) Estocagem:

-

-

(-) Reinvestimento em Máquinas:

49.200,00

49.200,00

(-) Informações e Pesquisas:

37.324,80

77.396,71

(-) Benefícios aos Trabalhadores:

29.000,00

29.000,00

(-) Despesa Financeira:
(-) Imposto de Renda:

90.358,46

235.003,11

(-) Participação nos Lucros:

-

-

(-) Dividendos Distribuídos:

-

-

(-) Outras Saídas:

-

-

SALDO FINAL ANTES

3.075.043,18

8.497.990,82

(+) Empréstimo:

-

-

(+) Crédito Rotativo:

-

-

(-) Aplicação:

-

-

SALDO FINAL

3.075.043,18

Fonte: Elaborado pelo autor

8.497.990,82
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Esta projeção realista mostra um crescimento de 176% do saldo em caixa.
Estimamos então partir de um saldo na importância de 1,5 milhões de reais no final
de 2015 para um montante de 8,5 milhões em 2017.
Os resultados demonstrados a seguir leva em consideração o fechamento do
ano 1 projetado (2016) e o ano 2 projetado (2017).
Figura 05: Demonstrativo de Resultado - 24° e 36° mês
E2_PADM15.1 Curitiba22 G45

Mês: 24

Mês: 36

Ano 2016

Ano 2017

(+) Receita de Vendas:

3.010.006,21

3.659.327,13

(-) Custo de Produtos Vendidos:

2.112.262,03

2.242.357,90

LUCRO BRUTO:

897.744,19

1.416.969,22

(-) Promoção e Propaganda:

DRE

324.711,20

324.580,37

(-) Inovação Tecnológica:

78.478,08

77.040,04

(-) Design:

77.835,23

76.408,41

(-) Despesas Adicionais:

-

-

(-) Mão de obra Ociosa:

-

-

(-) Custo com Hora Extra:

-

-

(-) Aluguel de Máquinas:

-

-

(-) Estocagem:

-

-

(-) Depreciação:

49.200,00

49.200,00

(-) Informações e Pesquisas:

37.324,80

77.396,71

(-) Benefícios aos Trabalhadores:

29.000,00

29.000,00

301.194,87

783.343,69

LUCRO OPERACIONAL:
(+) Receita Financeira:

-

-

(-) Despesa Financeira:

-

-

(+) Outras Entradas:

-

-

(-) Outras Saídas:

-

-

LUCRO ANTES DO IMPOSTO:
(-) Imposto de Renda:
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

301.194,87

783.343,69

90.358,46

235.003,11

210.836,41

548.340,59

Fonte: Elaborado pelo autor

Comparando o crescimento do LLE – Lucro Líquido do Exercício entre os
anos da projeção a proporção é de 160%.
Figura 06: Resultado acumulado – 2016 e 2017
Conta Lucros/Prejuízos Acumulados

Ano 2016

Ano 2017

Resultados Anteriores Acumulados:

1.362.786,32

5.888.546,73

210.836,41

548.340,59

(+) Lucro Líquido do Exercício:
(-) Participação nos Lucros:

-

-

(-) Dividendos Distribuídos:

-

-

Resultado Acumulado Atual:

1.573.622,73

Fonte: Elaborado pelo autor

6.436.887,32

57

Terminaríamos assim o ano de 2017, com um resultado acumulado de R$
6.436.887,32.
A partir de então podermos partir para as análises financeiras por meio de
indicadores. Com esse relatório será possível negociar com o fundo de investimento,
além de entender onde e em qual momento devemos aplicar os recursos.

4.2.1 ANÁLISES FINANCEIRAS – Indicadores
Segundo Clemente e Souza (2008), a metodologia multi-índice procura
embasar o processo decisório quanto à aceitação ou rejeição de determinado
projeto utilizando diversos indicadores, que se dividem em dois grupos:
Tabela 4: Indicadores para análise de viabilidade
RETORNO

RISCO

Valor Presente (VP)

Taxa Interna de Retorno (TIR)

Valor Presente Líquido (VPL)

Índice TMA/TIR

Índice Benefício/Custo (IBC)

Payback

Fonte: Elaborado pelo autor

Antes é necessário encontrar uma taxa mínima de atratividade – TMA.
Andrich et. al. (2014) define TMA como a taxa de juros de referência, que
representa o mínimo que um investidor está disposto a ganhar em um determinado
projeto de investimento. Deve-se levar em conta, contudo, outros empreendimentos
de mesmo grau de risco.
Em matéria para o portal de notícias G1, Alexandro Martello diz que o Banco
Central havia subido os juros para 13,75% a.a no início de junho, e a estimativa para
o fim de 2016 será de uma Selic estável em 12% a.a.
Pesquisas feitas no setor aponta para uma taxa acima da Selic, em torno de
14% a.a. Definimos a TMA para este projeto neste indexador.

4.2.1.1 ANÁLISES FINANCEIRAS – Valor Presente
Correspondendo a concentração de todos os valores esperados de um fluxo
de caixa na data zero, o Valor Presente (VP) apresenta a geração de caixa projetado
na data de hoje, data da análise.
VPt = ∑ VPj
VPj = (CFj / (1 + TMA))j

Sendo:
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VPt = Valor Presente Total;
VPj = Valor Presente por Período
CFj = Fluxo de caixa esperado
TMA = taxa

Aplicando ao fluxo de caixa projetado da XMobile, em 2016 o caixa fechará
em R$ 27.408.412,31. Portanto aplicando a fórmula:
VP1 = (27.408.412,31 / (1 + 0,14))
VP1 = 24.042.466,94
No ano de 2017 o caixa calculado na projeção foi de R$ 69.249.962,57
. Sendo assim:
VP2 = (69.484.965,67/ (1 + 0,14)^2)
VP2 = 53.466.424,74
Logo, o somatório dos valores presentes desses dois anos. Este resultado
será utilizado para cálculo dos outros índices.
VP1
VP2
VPt

TMA 14%
24.042.466,94
53.466.424,80
77.508.891,74

4.2.1.2 ANÁLISES FINANCEIRAS – Valor Presente Líquido
O Valor Presente Líquido – VPL representa a concentração de todos os
valores projetados de um fluxo de caixa trazidos à data atual descontando o
investimento inicial. Indica o ganho líquido do projeto em relação a taxa de
atratividade.
È medido em unidade monetária e para o investidor significa o valor líquido
restante ao investidor, após amortização do investimento inicial. O método mais
utilizado para análise de projetos, pois mostra claramente se é ou não viável investir,
e se vantajoso, quão viável é.
A regra de análise é a seguinte:




Maior do que zero: significa que o investimento é atrativo, já que o
valor presente das entradas é superior as saídas de caixa.
Igual a zero: não faria diferença investir, pois as entradas em VP se
igualam ao valor presente das saídas
Menor que zero: investimento economicamente inviável, não tem
atratividade, visto que as saídas superam as entradas trazidas a valor
presente.
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Acerca do VPL, Goleman (2009) salienta a importância de utilizá-lo como
ferramenta essencial de análise, entretanto não como a única, pois outros fatores
complementam uma análise completa, levando em consideração pontos intangíveis,
como a importância social do que se está investindo.

4.2.2 ANÁLISES FINANCEIRAS – Índices Benefícios/Custo (IBC)
O índice IBC mensura o quanto se espera auferir de ganho por unidade de
capital investido. Utiliza-se esta fórmula abaixo para cálculo do índice de benefício e
custo. Ele é o quociente entre o somatório dos valores presente pelo investimento
inicial.
IBC =

VPt
Investimento Inicial

Trazendo para os números da empresa, o IBC seria a divisão entre
77.328.064,48 reais do valor presente total pelo investimento inicial de 5.000.000,00.
Obtemos um resultado de 15,47. A análise segue a mesma lógica da utilizada no
VPL, ou seja, todo IBC abaixo de zero não é atrativo.

4.2.3 ANÁLISES FINANCEIRAS – Taxa Interna de Retorno
Feita a análise de retorno é preciso seguir para os indicadores de análise de
risco podendo assim concluir a viabilidade financeira do projeto.
Segundo Andrich et. al. (2014) a TIR – taxa Interna de retorno, tanto pode ser
usada para analisar retorno como de risco. Ela mostra percentualmente a
autossuficiência do projeto
A TIR torna o VPL de um fluxo de caixa igual a zero. No entanto, vale
ressaltar que, diferentemente do VPL, que reinveste as entradas de caixa
pelo custo de capital, a TIR reinveste as entradas de caixa pela própria TIR.
(SOUZA, 2008)

Para efeito de risco, a comparação é feita com a TMA. O VPL se torna nulo
quando a TIR for igual a TMA, ou seja, o ganho do projeto será zero. Logo, caso a
TMA seja superior a taxa interna de retorno não é aconselhável investir.
Vejamos como ficaria o cálculo da TIR para o fluxo de caixa projetado pela
Diretoria Financeira da XMobile.
Com o investimento inicial de cinco milhões a empresa seguiu sem geração
de caixa positivo até o ano de 2014. No final do quinto ano de operação da empresa,
em 2015, fizemos a projeção para conseguir aporte de capital suficiente para apoiar
todos os nossos projetos para estes próximos anos.
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Figura 07: Fluxo de Caixa, VPL e TIR projeto XWatch
Investimento
FC ano 1
FC ano 2
FC ano 3
FC ano 4
FC ano 5
FC ano 6
FC ano 7
mínimo
médio

-R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

5.000.000,00
218.804,80
9.640.967,06
27.408.412,31
69.484.965,67
6%
14%
VPL (FC Projetado 24 meses)
6,43%
R$ 66.008.902,04
14,0%
R$ 40.392.455,77
TIR
61%
Oferta
Investimento
30%
R$ 20.000.030,63
30%
R$ 12.238.510,17
50% do Investimento
R$ 10.000.015,31
Parcela 1/24
R$ 416.667,30
Fonte: Elaborado pelo autor

A taxa mínima de atratividade adotada é de 14% a.a como dito anteriormente.
O valor presente líquido, portanto, é de 40.392.455,77 reias. Calculamos também
utilizando a taxa mínima de mercado, 6,4% a.a, taxa encontrada em caderneta de
poupança. O valor de 66 milhões encontrados serve tanto para efeito de
comparação como para cumprir com os requisitos do fundo de investimento J.
XMoney. O montante investido não deveria ultrapassar 30% do VPL a taxa mínima
de mercado, e até 50% do VPL real, considerando a TMA.
Com uma taxa interna de retorno de 61%, os investidores não tiveram dúvidas
em integralizar valor máximo que teriam autonomia em nosso projeto. Rapidamente
perceberam a diferença entre a TMA do setor com a TIR do projeto. Uma diferença
de 47 PP (pontos percentuais).
Outros índices foram avaliados pelos investidores, como veremos a seguir.

4.2.4 ANÁLISES FINANCEIRAS – Índice TMA/TIR
Para Andrich et. al. (2014) caso a TMA permaneça inferior à TIR a expectativa
é que haja superior ganho do que manter o investimento aplicado à TMA. Alerta
ainda que a proximidade ou distância entre a TIR e a TMA pode representar o risco
do projeto.
Portanto o risco é positivo, se fizermos a divisão o quociente é 0,23. Quanto
mais próximo de 1 representa maior grau de risco. Ou ainda, a capacidade
probabilística de a TMA superar a TIR na prática.
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4.2.5 ANÁLISES FINANCEIRAS – Payback
Payback significa quantos períodos serão necessários para o que o fluxo de
benefícios (entradas) supere o capital investido. Pode se dizer em suma, o tempo de
retorno de um investimento.
Se o payback aproxima-se da data final de investimento, este pode ser um
péssimo negócio:



Payback < tempo máx. projeto – analise continua
Payback > tempo máx. projeto – orienta-se rejeitar o projeto

Seu cálculo é a soma dos valores positivos no fluxo de caixa até que
represente uma diferença nula em relação aos desembolsos.
O fluxo de caixa projetado da empresa em questão retorna o valor total do
investimento em 25,9 períodos, ou seja, precisamente 25 meses e 27 dias.
Figura 08: Remuneração ao Investidor
MÊS

ANO 1 (2016)

ANO 2 (2017)

ANO 3 (2018)

JAN

R$

115.710,78

R$

545.657,44

R$

2.098.091,94

FEV

R$

126.006,07

R$

633.941,35

R$

2.286.742,64

MAR

R$

133.770,12

R$

721.144,77

R$

2.469.587,14

ABR

R$

136.432,54

R$

818.487,69

R$

2.665.676,12

MAI
JUN

R$
R$

160.545,14
184.161,70

R$
R$

932.680,89
1.044.506,79

R$
R$

2.886.259,95
3.098.389,83

JUL

R$

214.561,12

R$

1.167.278,21

R$

3.324.899,58

AGO

R$

251.399,84

R$

1.308.873,72

R$

3.579.263,69

SET

R$

294.159,02

R$

1.446.452,32

R$

3.821.909,75

OUT

R$

345.030,52

R$

1.595.880,14

R$

4.080.207,51

NOV

R$

408.835,90

R$

1.766.564,02

R$

4.370.295,65

DEZ

R$

472.086,82

R$

1.931.066,20

R$

4.644.655,60

TT

R$

2.842.699,56
12

Acm.

R$

2.842.699,56

até 8/17

R$

7.172.570,86

Soma

R$ 13.912.533,54
24

R$ 16.755.233,10

R$ 10.015.270,42

25,9

R$

4.384.834,58

R$ 21.140.067,68
R$

1.140.037,05

Fonte: Elaborado pelo autor

A tabela acima mostra duas visões. Conforme contrato o valor do
investimento seria integralizado com 50% no início do período e parcelas iguais ao
longo do projeto. Foi acordado que 30% do resultado acumulado seria mensalmente
remunerado. Logo, para análise do payback vemos dois momentos. O primeiro
aponta para quando os 50% integralizado será retornado: conforme tabela, em
agosto de 2017, no vigésimo período. E o segundo, quando o valor integral do
montante voltará para os investidores, neste caso entre janeiro e fevereiro de 2018.
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Observe que no final de fevereiro a soma dos pagamentos ultrapassam 1,14
milhões.
A tabela ainda mostra o valor projetado de remuneração, caso o fundo de
investimento japonês, J. XMoney decida fazer uma proposta para continuar a
parceria, investindo novos valores na empresa a partir de 2018.

4.3 DETALHES DO INVESTIMENTO

4.3.1 DETALHES DO INVESTIMENTO – Negociação
Com todas essas informações marcamos uma reunião para apresentar o
plano de investimento e discutir com os diretores da J. XMoney os detalhes finais do
contrato.
Já foi dito que o fundo de investidores entendeu que o projeto merecia
receber aporte máximo dentro da política de investimento da J. XMoney. Implica em
investir 49,5% do valor do VPL encontrado para o projeto XWatch. Em valores
numéricos, significa R$ 20 milhões. Sendo entregue no fechamento do acordo R$ 10
milhões.
A J. XMoney levou em consideração além do VPL vantajoso, a TIR elevada
que contribui para o índice TMA/TIR baixo. Apesar do payback do valor total
investido acontecer quase dois meses após o término do projeto, a forma de aporte
trás vantagens tanto para quem investe como para o investidor.

4.3.2 DETALHES DO INVESTIMENTO – Utilização dos Recursos
Com os 10 milhões iniciais conseguimos alocar o recurso nos projetos em
torno da produção e lançamento do smartwatch XWatch.
Os investimentos na capacidade instalada e ampliação do parque fabril
começariam no início do terceiro quadrimestre de 2015.
Figura 09: Investimentos em Infraestrutura
Aumento da capacidade Instalada
Ampliação do parque fabril
TT Investimento Produção
Adquações no Prédio (Projeto do RH)
TT Investimento - Fase I

Fonte: Elaborado pelo autor

R$
R$
R$
R$
R$

1.650.000,00
3.220.500,00
4.870.500,00
1.129.500,00
6.000.000,00
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Junto com os projetos de cunho social e bem estar atrelados ao Recursos
Humanos o momento de pré produção, que vai até dezembro deste mesmo ano
somam R$ 6 milhões.
Figura 10: Previsão orçamentária e contrato de exclusividade
Inovação tecnológica
Contrato de exclusividade Hand Talk
Design
Reserva outras despesas
TT Destinado à Operações e Licenças

R$ 1.800.000,00
R$ 1.250.000,00
R$
820.000,00
R$
130.000,00
R$ 4.000.000,00

Fonte: Elaborado pelo autor

Os outros 4 milhões de reais, estão divididos entre valores estimados para a
operação, como inovação tecnológica e design. Para esses dois investimentos
operacionais foram estabelecidos um valor médio para se aplicar ao longo dos 24
meses. Qualquer valor acima disso irá ser retirado no fundo de reserva de 130 mil.
Portanto quando esta reserva se extinguir, estes custos excedentes serão retirados
de recursos próprios.
Na fase operacional, durante os 24 meses do projeto receberemos aporte de
capital referente à parcela da integralização da Japanese XMoney (R$
416.000,00/mês).
Figura 11: Previsão orçamentária e contrato de exclusividade

(-) Promoção e Propaganda:

R$ 324.580,37

(-) Reinvestimento em Máquinas:

R$

49.200,00

(-) Informações e Pesquisas:

R$

77.396,71

(-) Benefícios aos Trabalhadores:

R$

29.000,00

Fonte: Elaborado pelo autor

No vigésimo quarto mês de projeto, os custos com promoção e propaganda,
reinvestimento em máquinas, informações e pesquisa, além de benefícios aos
trabalhadores, salvo o CPP (Custo de Produto Produzido) totalizam R$ 480.177,08.
O valor da parcela de investimento representa 87% deste grupo de custos.
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5. CONCLUSÃO

Na primeira etapa deste trabalho foram apresentados os resultados obtidos
da disciplina Jogos de Negócios, na administração da empresa fictícia XMobile,
produtora de celulares, smartphones e tablets, durante 8 períodos, onde a equipe foi
dividida em cinco áreas funcionais distintas: Recursos Humanos, Finanças,
Produção, Marketing e Comercial, e juntas foram responsáveis pelas tomadas de
decisões. A empresa se apresentou como tradicional e conservadora, atuando para
alavancar a receita de vendas, porém com poucos riscos e investimentos seguros.
Assim sendo, sem grandes tomadas de risco, a diretoria se viu em uma situação que
exigia uma mudança brusca no posicionamento de mercado. A partir do segundo
quadrimestre os gestores optaram por arriscar em novos investimentos almejando
um reposicionamento da marca para se reposicionar perante a concorrência como
líder em inovação tecnológica, e como consequência, a empresa começou a se
destacar e obter melhores resultados financeiros.
Aplicamos com a disciplina Jogos de Negócio e Análise do Plano de Negócios
ensinamentos obtidos durante todo o curso, observando as diversas variáveis
afetam diretamente as empresas e suas tomadas de decisões. Constatou-se que,
em constante mudança de cenários, o que é planejado no papel raramente acontece
na integra, e que um período de sucesso não garante outro igual se tomarmos as
mesmas ações do passado. A capacidade de cada empresa, através de seus
gestores, em reagir a essas mudanças é o que a leva a permanecer competitiva no
mercado. Na sequência foi apresentado o plano de negócios previsto para o período
de 24 meses, iniciando em janeiro de 2016, onde a empresa contempla a criação de
um novo produto, o XWatch, que tem seu lançamento atrelado à elaboração e
aplicação de novas estratégias de todas as áreas da XMobile. Percebeu-se a
importância de uma empresa ter um bom plano estratégico para guiar as suas
ações, impedindo que cada área tenha objetivos próprios que não irão convergir no
futuro.
Com a relevância social trazida neste novo produto, através de sua função
“Hand Talk”, o projeto ganha visibilidade, pois esse programa permite a tradução em
tempo real de mensagens de áudio, texto e fotos do português para a linguagem de
sinais, Libras, e também desta para o português, proporcionando inclusão e uma
vida normal àqueles que antes dependiam de pessoas com tal conhecimento para
se comunicar.
Por fim, a análise financeira traz a base necessária para todas decisões
futuras. Com isso, os gestores sentem-se mais seguros quando optam por apostar
em algo novo, como é o caso do smartwatch. O planejamento financeiro traz luz
para iluminar os caminhos ainda não trilhados. Nos mostra um norte e nos guia para
não tropeçarmos.
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