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1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E DA DIRETORIA CHERRY 

 

Neste primeiro capítulo será feito uma apresentação geral da empresa 

Cherry. Será apresentado o Currículo da diretoria junto com seus principais objetivos 

de trabalho, as decisões tomadas pela diretoria anterior, bem como discutido preços 

e estratégias. Também será mostrado a atual situação econômica da empresa e 

alguns detalhes como política de preços, política de distribuição de lucros e também 

benefícios aos trabalhadores. 

 

1.1 Currículo da Diretoria Cherry 

 

Abaixo, serão apresentados os currículos das componentes do grupo que 

juntas trabalharam para o desenvolvimento do trabalho e apresentação dos 

resultados da empresa administrada durante a matéria de Jogos de Negócios. 

 

1.1.1 Cássia de Andrade Felipe 

 

DADOS PESSOAIS: 

 Brasileira, Solteira, nascida em 11 de Abril do ano de 1990 

 Residente na Avenida Presidente Kennedy, n°1840 – Bairro: Água Verde  

 CEP: 80910-010 - Curitiba-PR  

 Fones: (41) 8869-7003 

 E-mail: cassia.felipe@hotmail.com 

OBJETIVO: 

Ascenção profissional atuando na área de Comércio Exterior de grandes empresas 

multinacionais. 

FORMAÇÃO 

  Em Curso: Pós-Graduação em Administração de Empresas Instituição: ISAE 

– Instituição Superior em Administração e Economia conveniada FGV 

Conclusão prevista para Dezembro de 2014. 

 Graduada em Relações Internacionais no Centro Universitário Curitiba 

(UNICURITIBA) – conclusão: Julho 2012. 

EXPERIÊNCIA PROFICIONAL 

mailto:cassia.felipe@hotmail.com
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 Atual: OVD Importadora e Distribuidora Ltda. Cargo: Assistente de Comercio 

Exterior Junior. Principais atividades: coordenar embarques de importação 

vindo da China e Europa; contato com agentes de carga para solicitação de 

booking e controles dos embarques; acompanhamento das liberações das 

cargas junto aos despachantes aduaneiros; e programar os carregamentos 

das cargas já liberadas.  

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO  

  2014: Carga Aérea: Promovido por Fil Group. Carga Horária: 5 horas 

Objetivos: assimilar os processos de importação e exportação na modalidade 

aérea utilizando o IATA.   

 2013: Comércio Exterior Escola de Profissões e Idiomas Centro Europeu, 

Curitiba – PR Carga horária: 264 horas Objetivos: Atuar como gestor de 

empresas do ramo de Comércio Internacional, capacitação empreendedora, 

consultor de negócio internacional e trader, aulas práticas de SISCOMEX   

 2009: “Aprenda a Investir na Bolsa de Valores” XP Investimentos, Presidente 

Prudente – SP Carga horária: 10 horas Objetivos: Visão geral sobre o 

mercado de capitais, fazer análises gráficas e fundamentalistas e entender o 

processo de compra e venda de ativos na Bolsa de Valores.   

IDIOMAS  

 Inglês Avançado/Fluente.  

 Espanhol Intermediário.  

 Francês Intermediário.   

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 2006-2007 Estados Unidos – Intercambio estudantil para aprimoramento do 

Inglês (Escola: David H. Hickman High School). Residente na cidade de 

Columbia – MO. 

1.1.2 Saionara T. M. Bonfanti 

 

DADOS PESSOAIS: 

 Nasc: 12/02/1990 

 Endereço completo: Rosa Kaint Nadolny 225; APT 1302  

 Bairro: Ecoville. Brasileira CEP: 81200525 - Curitiba-PR  

 Fones: (41) 88169967. 
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 E-mail: saio_nara@hotmail.com 

OBJETIVO: Docência 

Sou uma pessoa dinâmica, com facilidade de aprendizagem, responsável e 

comunicativa. 

Adquiri habilidades conceituais sobre planejamento, organização, direção e 

controle, bem como a capacidade de pensar, definir e diagnosticar situações 

diversas dentro de uma organização seja elas conflitos ou tomada de decisão. 

Sou formada no curso de tecnologia em estética e Cosmetologia na UTP / 

Universidade Tuiuti do Paraná, conclui o curso na metade de 2011. E atualmente eu 

estou cursando Pós Graduação em Administração de Empresas da Fvg. Tenho 

especialidade em limpeza de pele, banho de lua, massagem relaxante e corporal, 

tratamento com ultrassom, vácuo, corrente russa, mantus, carboxiterapia, pré e pós 

operatório, peeling facial e corporal, tratamentos com crio terapia e termo terapia 

entre outros.  

FORMAÇÃO: 

 Tecnologia em estética e Cosmetologia - UTP – Universidade Tuiuti do 

Paraná 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO: 

 Curso de Inglês/ Espanhol: Intermediário (falo, escrevo, leio bem) 

 Curso de Informática (Operacão, Microsoft office – word, excel, PowerPoint, 

windows). 

 Curso SEBRAE: Aprendendo a Empreender 

 Curso de peeling facial e corporal. 

 Pós Graduação em Administração de Empresas na Fgv 

 

1.1.3 Luize Elsbeth Dummer Rocha 

 

DADOS PESSOAIS 

 Brasileira, casada, 33anos.  

 Endereço: Rua Antonio Costa 321 cs 1 Bairro: Vista Alegre Curitiba-PR 

 Tel.: 41-9162-3683 

 Email: ludummer@yahoo.com.br                                                                                                                                             

OBJETIVO 

mailto:saio_nara@hotmail.com
mailto:ludummer@yahoo.com.br
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Ascensão profissional  

Cargo: gerência                        

EXPERIENCIA PROFISSIONAL 

 Banco Itaú S/A.: 2005 até a data presente Principais atividades: 2005 a 2011: 

atendimentos ao público em agências , prestando atendimento e vendas de 

produtos bancários aos clientes. 2011 até a data presente: Assistente 

operacional na área de Private Bank, prestando atendimento aos clientes na 

área bancária.                                                                                         

 Escola de Natação Amaral: 2000- 2005 Principais atividades: Atendimento ao 

publico, controle de recebimentos de mansalidades, vendas e controle de 

estoque da Boutique anexa.                                                                                                              

FORMAÇÃO 

 Segundo grau técnico em processamento de dados - Colégio Curitibano 

Adventista - 1998  

 Formação Superior em Administração de Empresas - Universidade Tuiuti do 

Paraná - 2004                                                                 

 Cursando: Pós Graduação em Administração de Empresas – FGV 

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:                                                                                         

Línguas: Inglês Intermediário e Alemão básico. 

 

1.2 Descrição da Industria: 

 

Durante o período de administração da empresa Cherry o grupo desenvolveu 

uma breve descrição da Indústria que foi administrada durante o período, 

apresentando os resultados da diretoria anterior, a percepção para o futuro e a 

situação atual da empresa dividindo as informações em dois quadrimestres. 

 

1.2.1 Concorrentes: 

 

Os concorrentes do Strategy terão preços de venda similares, oferecendo 

também os mesmo produtos: celular, smartphone e tablete.  

O que todos buscam é a diferenciação através de uma estratégia de maiores 

investimentos em inovação tecnológica, marketing e designe, além de ter um foco 
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forte na necessidade do cliente, pois todos estão atrás da conquista de novos 

mercados e a aceitação do seu público alvo. Além disso, todos também estão 

correndo atrás de maiores resultados financeiros, já que é isso que os acionistas 

esperam e cobram dos seus gestores. 

 

1.2.2 Entrantes Potenciais: 

 

Através de estudos realizados no mercado alvo, foi demonstrado que a 

possibilidade de novas empresas entrarem no mercado de celulares, smartphones e 

tablets em um curto espaço de tempo, é baixa, porém não pode-se descartar esta 

hipótese, tudo dependerá da conjuntura do mercado.  

Isso ocorre, pois para uma empresa entrar no ramo de tecnologia os 

investimentos que devem ser feitos na área são altos. A empresa deve ser forte para 

enfrentar um mercado que já está com altos investimentos e possui um alto grau de 

desenvolvimento de seus produtos alvos. Além disso, deve entrar para competir com 

empresas que já possuem seus “seguidores” e já tem um mercado definido. Essa 

nova empresa deve ter um forte diferencial para conquistar um publico exigente. 

 

1.2.3 Compradores: 

 

Atualmente, no mercado em que as empresas estão atuando, existem dois 

tipos de compradores: o cliente habitual, aquele que é fiel à marca e que compra 

com grande frequência e sente satisfação na compra do produto, e o cliente volúvel, 

aquele que analisa todas as alternativas do mercado que são viáveis e é 

extremamente exigente na sua compra.  

Um estudo apontou que existe cerca de 30% de clientes habituais com 

chances de virarem clientes volúveis, porém, esse número varia proporcionalmente 

com as alterações de preço, o que pode aumentar ou diminuir, tudo vai depender do 

preço praticado pela empresa. 

Quando um produto falta, ocorre o mesmo cenário, o cliente tem a tendência 

de procurar alternativas diferentes ao invés de permanecer esperando pelo produto 

que encontra-se em falta. 

O comprador volúvel, antes de fazer uma aquisição, avalia todos os produtos 

que atendem aos critérios de sua necessidade: preço, qualidade, design e 



13 
 

disponibilidade. A promoção também influencia na hora da compra. Novos 

compradores que entram nesse mercado são inicialmente volúveis, mas tendem a 

tornar-se habituais após a compra. 

 

1.2.4 Fornecedores: 

 

Os insumos que a indústria de Telefonia utiliza tecnologias padronizadas no 

mercado, os principais insumos são chips, cartões de memória, cabos de tecnologia 

USB, HDMI periféricos variados com conectividade. 

São diversos fornecedores de médio e grande porte. Esses fornecedores não 

detêm muito poder junto aos fabricantes, por isso, os insumos são de fácil acesso e 

especificação conhecida. Durante este período não é esperado que ocorra oscilação 

de preços ou de fornecimento destes insumos, uma vez que este risco é 

considerado baixo. 

Foram feitos alguns estudos e estes mostraram que há certa equivalência na 

estrutura de custos dos insumos das empresas, então, por isso, espera-se que não 

haja diferenças também no futuro.  

 

1.2.5 Substitutos: 

 

Quanto a produtos substitutos, não foi feito estudos que demonstrasse que há 

novos produtos sendo comercializados pelas empresas na linha atual. Quanto a isso 

também é algo que não podemos descartar, pois há uma possibilidade, mesmo que 

baixíssima, de ocorrer. 

 

1.3 Visão, Missão e Valores 

 

Este tópico tem como objetivo apresentar as missões e os valores da 

empresa. Aquilo que a empresa prega ser a forma correta de trabalhar e para quem 

ela está trabalhando. 

 

1.3.1 Visão do Futuro: 

 

Nossa empresa Cherry quer ser reconhecida como a maior empresa que atua 

no mercado de tecnologia com responsabilidade social, ambiental e alto grau de 



14 
 

desempenho com destaque para smartphones e tablets, queremos agradar por sua 

inovação e simplicidade, oferecendo soluções tecnológicas que gerem valor para o 

cliente, com qualidade, transparência e atitudes positivas que leve a marca a ser 

objeto de desejo. Nosso objetivo é simples: fazer os melhores produtos possíveis. O 

resultado esperado desse objetivo é muito: o crescimento exponencial da empresa, 

a satisfação e lealdade dos clientes, e possíveis lançamentos de novos produtos. 

 

1.3.2 Missão da Empresa: 

 

Temos a missão de lançar no mercado os produtos mais inovadores e de 

qualidade. Trabalhamos para clientes que procuram o melhor, não compram apenas 

um produto, mas um estilo de vida. Todos aqueles que possuem nossos produtos 

ficam encantados e permanecem fiéis á marca, pois ela esta sempre surpreendendo 

a expectativa com sua qualidade, seu design inovador e tecnologia avançada, 

conquistando assim a confiança que tanto almejamos. Temos a politica de 

responsabilidade social e ambiental na nossa empresa. 

 

1.3.3 Valores Importantes para Empresa: 

 

Satisfação – Trabalhar para que as nossas atividades superem as 

expectativas de clientes, sócios, funcionários e parceiros. 

Qualidade – Atender de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo 

às necessidades do cliente. 

Criatividade – Gerar ideias originais e úteis. 

Comprometimento – Agir consciente de que a participação de cada um é 

fundamental para o sucesso do negócio. 

Sustentabilidade – Satisfazer as necessidades do presente sem comprometer 

a capacidade de futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. 
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1.4 Análise SWOT: 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

Empresa com ótima capacidade fabril;                                                                    
Boa fatia de Market Share;                                                                                              
A empresa preza pela qualidade dos 
produtos;                                                                                     

Vulnerabilidade frente à mão de obra;                                                         
Administração ainda imatura frente aos 
desafios deste mercado;            
Elevados custos com estocagem, pois 
ainda não se chegou à meta de estoque 
zero. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS (fora da empresa) 

Área de atuação da empresa em forte 
crescimento, portanto, há possibilidade de 
aumentar a fatia de Market share;                                                                   
Mercado em expansão porém restrito para 
novos entrantes ;                                                           
Grande oferta de fornecedores o que 
possibilita à empresa maior poder de 
negociação.                                                                                                                            
Consumidores fiéis à marca.                                                                                               
Cenário econômico no país favorável para 
esta área de atuação. 

Concorrentes fortes: potenciais 
lançamentos de produtos diferenciados e 
produtos substitutos.                                                                                          
Tecnologia em constante inovação: ou 
seja, rapidamente os produtos fabricados 
podem tornar-se obsoletos.                                                                   
Consumidores cada vez mais exigentes: 
buscam sempre a novidade e inovação 
com qualidade, não sobrando espaço para 
produto ruim.                                           
Desvalorização da moeda local: tornando 
mais cara a produção do produto já que 
dependemos de peças importadas.                                                                              
Consumidores não fiéis à marca. 

 

1.5 Dados da Empresa 

 

Abaixo faremos uma breve apresentação dos aspectos financeiros e 

produtivos da empresa. Será apresentado as decisões tomadas pela diretoria 

anterior além da atual situação da empresa, como quantidade de funcionários, atual 

capacidade fabril, investimentos e ect. 

 

1.5.1 Aspectos financeiros da empresa 

 

Com base no Balanço e no Demonstrativo de Resultado do Exercício do mês 

de Dezembro podemos ver como a diretoria anterior deixou a empresa para a nova 

diretoria que assumiu no mês de Janeiro: 
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1.5.1.1 Capital Social 

 

O capital social investido pela diretoria anterior foi de R$5.000.000,00, o que 

ajudará bastante a nova diretoria a continuar com o bom trabalho. 

 

1.5.1.2 Capacidade fabril  

 

A diretoria anterior investiu em 900 uf, o que para eles até o momento foi o 

suficiente, caberá a nova diretoria investir ou não em novas unidades fabris. 

 

1.5.1.3 Caixa  

 

O saldo final em caixa do mês de Dezembro foi de R$81.329,80, após 

pagarem todos os gastos incluindo impostos e salário dos funcionários, além de 

pagarem dividendos de R$500.000,00 aos acionistas. 

  

1.5.1.4 Aplicações 

 

A antiga diretoria deixou ainda uma aplicação de R$400.000,00 a nova 

diretoria, o que ajudará a este pessoal novo a investir fortemente em inovação, 

propaganda e designe. 

 

1.5.1.5 Empréstimo 

 

Não há empréstimos deixados pela antiga diretoria. 

 

1.5.1.6 Credito rotativo  

 

A antiga diretoria não entrou em credito rotativo no mês de Dezembro. 

 

1.5.1.7 Lucro do Ano Anterior  

 

O resultado acumulado no ano anterior foi de R$218.804,80, isso mostra que 

a empresa teve sucesso em suas vendas durante boa parte do ano. 
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1.5.1.8 Dividendos dados aos Acionistas 

 

Neste ano a empresa distribuiu R$500.000,00 aos acionistas, nos mostra o 

quanto a empresa vendeu e lucrou no ano. 

 

1.5.1.9 Participação aos Trabalhadores 

 

A empresa não distribuiu PLR aos seus funcionários; 

 

1.5.1.10 Total de Produtos em Estoque 

 

A empresa deixou um estoque de 805 peças, todos celulares, o que soma um 

estoque de R$237.475,00 em total de produtos e gerou um custo de R$52.325,00 

para manter este estoque. 

 

1.5.2 Decisões e Políticas da Diretoria Anterior 

 

1.5.2.1 Preços praticados no Celular  

 

O preço praticado nos celulares é de R$340,00, isso a diretoria anterior julgou 

suficiente para cobrir todos os gastos na produção do produto; 

 

1.5.2.2 Preços praticados no Smartphone  

 

Para o Smartphone, o preço praticado é de R$1.062,00; 

 

1.5.2.3 Preços praticados no Tablet 

 

No Tablet a diretoria anterior decidiu por R$1.450,00, o que julgou também 

suficiente para cobrir todos os custos e ter ainda um lucro; 

 

1.5.2.4 Total de trabalhadores  
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Atualmente a empresa conta com 300 funcionários, também suficiente para a 

atual capacidade produtiva da empresa; 

 

1.5.2.5 Salário dos Trabalhadores  

 

O salário está abaixo do mercado, mas a diretoria anterior também julgou que 

R$800,00 era um salário justo para os trabalhadores deste setor. 

 

1.5.2.6 Benefícios aos Trabalhadores  

 

Atualmente a empresa não dá nenhum benefício aos trabalhadores; 

 

1.5.2.7 Políticas de Investimentos em Propaganda e Promoção 

 

Hoje a empresa investe um total de R$90.000,00 em Propaganda e Promoção 

 

1.5.2.8 Políticas de Investimentos em Inovação Tecnológica  

 

Em inovação Tecnológica investe somente R$10.000,00 só para o Tablet, 

demais produtos não há investimento nesta área; 

 

1.5.2.9 Políticas de Investimento em Designe 

 

No designe a política anterior foi de investir somente R$50.000,00 

 

2 CONSOLIDAÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO QUADRIMESTRE 

 

Neste segundo capítulo será abordada uma consolidação dos resultados do 

primeiro e segundo quadrimestre abordando por mês as decisões tomadas e quais 

as consequências dessas decisões. Também faremos uma análise crítica da 

atuação da empresa com relação as decisões e os resultados. 

 

2.1 Consolidação do Primeiro Quadrimestre 
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2.1.2 Diretoria de Marketing/Comercial 

 

2.1.2.1 Política adotada 

 

Investimentos constante em Marketing comercial, Observando sempre os 4 

P’s: Produto, Preço, Praça e Propaganda. 

 

2.1.2.1.1 Janeiro  

 

Nesta fase inicial e de adaptação da empresa o Investimento nesta área foi 

conservador e abaixo da média se comparador à concorrência.  

 

2.1.2.1.2 Fevereiro  

 

Neste mês, os valores investidos nesta área foram dobrados com promoção e 

propaganda, no produto celular, como estratégia de marketing foi feita uma redução 

no preço para torna-lo mais atrativo.  

 

2.1.2.1.3 Março 

 

Neste mês os investimentos nesta área foram aumentados novamente, 

inclusive em informações e pesquisas de mercado. 

 

2.1.2.1.4 Abril 

 

Neste mês foram mantidos os mesmos valores investidos no mês anterior. 

 

2.1.2.2 Controles adotados 

 

Como parte de nosso planejamento de marketing, é de fundamental 

importância de mensurar o potencial de demanda, projeções de mercado e fatia 

atual que temos de market share. E Conhecer os concorrentes é fator crítico para o 

planejamento eficaz de marketing, portanto devemos sempre comparar seus 

produtos, preços e promoções, para assim identificarmos as áreas de vantagens e 
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desvantagens competitivas. Por este motivo a mensuração mensal do retorno obtido 

com o investimento é essencial. 

 

2.1.2.3 Adequação das práticas à estratégia da empresa 

 

Estudo constante da concorrência e do mercado para utilizar esta ferramenta. 

 

2.1.2.4 Obtenção dos resultados esperados pela diretoria 

 

Resultados positivos e crescentes obtidos com os investimentos no curto e 

médio prazo.  

 

2.1.2.4.1 Janeiro 

 

Baixo desempenho nas vendas.  

 

2.1.2.4.2 Fevereiro 

 

Neste mês tivemos aumento significativo no volume de vendas.  

 

2.1.2.4.3 Março  

 

Com a estratégia adotada neste mês aumentamos nossa fatia de market 

share, chegamos à meta de estoque zero, e reconhecimento no mercado.  

 

2.1.2.4.4 Abril 

 

Excelente desempenho nas vendas, porém perdemos vendas de celular de 

acordo com nossas informações coletadas em pesquisas. 

 

2.1.2.5 Análise crítica da atuação da empresa 

 

Recomenda-se constante e crescente investimento nesta área.  

 

2.1.2.5.1 Janeiro  

 

Utilizar mais a ferrramenta de marketing para impulsionar os negócios.  
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2.1.2.5.2 Fevereiro 

 

Continuar a usar a ferramenta de marketing para aumentar a fatia da empresa 

no mercado da telefonia. 

 

2.1.2.5.3 Março 

 

Tomar como base a estratégia usada neste mês, para aprimorar a empresa 

neste sentido, também deveremos usar mais a ferramenta de informações e 

pesquisas para uma melhor orientação dos rumos que a empresa deve seguir com 

base nos dados coletados.  

 

2.1.2.5.4 Abril 

 

Continuar investindo nesta área, porem efetuar maior controle na produção 

baseado em pesquisas de mercado para buscar maior equilíbrio nas vendas para 

não perdermos vendas novamente. 

 

2.1.3 Diretoria Financeira/Controladoria 

 

Desde que a nova diretoria assumiu a empresa adotou-se uma política de não 

economizar no que diz respeito a investimentos em tecnologia, designe e promoção 

e propaganda. Não economizar não significa gastar de modo indevido, mas de modo 

consciente a promover produtos de boa qualidade tecnológica e qualidade superior 

aos demais. Essa é a política da empresa, estar em constante investimento para nos 

mantermos como empresa top de mercado.   

 

2.1.3.1 Política adotada 

 

Neste tópico abordaremos as politicas adotadas na diretoria financeira para 

controle dos gastos e controle de investimentos, além disso, serão abordados os 

investimentos feitos em cada mês e os resultados obtidos em cada um dos meses. 

 

2.1.3.1.1 Janeiro 
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No primeiro mês da nova diretoria mantivemos os investimentos em 

promoção e propaganda e passamos a fazer investimentos em Inovação 

Tecnológica para todos os produtos o que não foi feito com a diretoria anterior. 

Também elevamos os preços dos produtos acreditando que com maiores 

investimentos podíamos elevar os preços e manter as vendas. 

 

2.1.3.1.2 Fevereiro  

 

Não obtendo o resultado esperado no primeiro mês com os celulares, 

abaixamos o preço deste produto e fizemos maiores investimentos em Propaganda 

e Promoção com o intuito de vender todo o estoque e todo produto produzido neste 

mês. Além do investimento em celulares, também aumentamos o investimento em 

Inovação Tecnológica nos demais produtos, para conseguirmos manter nossos 

preços mais elevados comparados ao da concorrência. 

 

2.1.3.1.3 Março 

 

Neste mês, mantivemos os preços e mantivemos os investimentos na 

Promoção e Propaganda e também em Inovação Tecnológica. Aumentamos em 

50% em relação ao mês anterior para nos mantermos fortes e seguros no mercado. 

 

2.1.3.1.4 Abril 

 

Aqui, chegamos a um nível muito elevado em investimentos, com a Promoção 

e Propaganda já estávamos investindo cerca de um total de R$145.000,00 nos três 

produtos comercializados. Já em Inovação tecnológica, estávamos fazendo  

investimento de R$200.000,00 já que nosso foco é sempre estar a frente dos demais 

em tecnologia e designe. 

 

2.1.3.2 Controles adotados 

 

A empresa sempre procurou ser consciente com seus gastos, porém não fez 

nenhum controle específico dos investimentos em Promoção e Propaganda e em 

Investimento Tecnológicos, conforme vemos nos gráficos abaixo: 
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2.1.3.3 Adequação das práticas à estratégia da empresa 

 

A empresa desde o inicio de suas atividades teve como foco a qualidade de 

seus produtos e o constante investimento em inovação tecnológica. Dessa forma 

para manter o padrão, a empresa sempre procurou investir alto naquilo que ela 

considera ter de melhor, Inovação Tecnológica e Designe. 

A gestão financeira se adequou aos elevados gastos que a empresa passou a 

ter com o aumento gradual nos investimentos e gastos com estocagem de produtos 

não vendidos. 

 

2.1.3.3.1 Janeiro 

 

O mês de janeiro ficou marcado pelo início dos investimentos que a empresa 

pretendia fazer. Aqui já ficou claro qual seria a intensão da empresa e como ela 

gostaria de se posicionar no mercado. Porém os altos custos com investimento não 
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gerou saldo em caixa, pelo contrario, fez a empresa entrar em crédito rotativo no 

primeiro mês com a nova gestão. 

 

2.1.3.3.2 Fevereiro 

 

No segundo mês de gestão, embora a empresa tenha entrado em crédito rotativo, os 

investimentos não diminuíram, fizemos um empréstimo para pagar o crédito rotativo 

e permanecemos investindo. O saldo final do mês foi positivo. 

 

2.1.3.3.3 Março 

 

Este foi considerado o melhor mês de todo exercício da diretoria. O 

empréstimo gerado no mês anterior começou a ser pago e a empresa teve um saldo 

positivo superior a R$1 milhão. Isso devido aos altos investimentos e ao 

aquecimento do mercado, não sobrando nenhum produto em estoque. 

 

2.1.3.3.4 Abril 

 

Também foi considerado um mês excelente.  Com 100% das vendas e 

nenhum item em estoque, a empresa fechou o mês com um saldo na casa dos 

R$700 mil. Fechando o quadrimestre com um resultado acumulado em R$442.729, 

34. 

Nesse primeiro quadrimestre podemos ver como nossa politica de 

investimento surtiu bom efeito nas nossas vendas, altos investimentos geraram 

saldo positivo e grande crescimento nas vendas, fazendo da empresa a empresa 

líder no segmento. A política será mantida para os próximos meses e a empresa 

procurará se adequar as necessidades dos seus clientes no próximo quadrimestre. 

 

2.1.3.4 Obtenção dos resultados esperados pela diretoria 

 

2.1.3.4.1 Janeiro 

 

No primeiro mês de atividade a empresa ficou bem abaixo de suas 

expectativas. Os investimentos feitos foram abaixo do necessitado, o que não 
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contribuiu para uma boa inserção da empresa no mercado. Além do mais foi feito um 

grande aumento nos preços o que assustou os potenciais clientes já que o valor 

investido não condizia com os valores aplicados. Como resultado a empresa entrou 

em um crédito rotativo de R$182.542,85 além de ter gasto mais de R$100.000,00 

com estocagem de produto. 

 

2.1.3.4.2 Fevereiro 

 

A empresa começou o segundo mês de atividade com saldo R$0,00 no caixa 

além de solicitar um empréstimo de R$200.000,00. Esse lado negativo não foi 

suficiente para que a empresa Cherry alavancasse seus investimentos o que 

resultou em um saldo em caixa positivo no final do mês em R$31.983,72, porém 

notamos que os investimentos ainda não foram necessários para o resultado que 

queríamos. Com a baixa dos preços e a baixa produção o valor gasto com 

estocagem reduziu para R$65.000,00. A empresa ainda não era líder de mercado, 

mas já podia competir de igual para igual com seus concorrentes. 

 

2.1.3.4.3 Março 

 

No terceiro mês de atividade continuamos a investir fortemente em tecnologia, 

promoção e propaganda e designe o que nos rendeu pelo segundo mês consecutivo 

o primeiro lugar geral. Neste mês as empresas do Strategy foram surpreendidas com 

a greve de alguns dos funcionários ocasionando a não produção de todos os 

produtos planejados. Como já havia sido praticada uma política anterior de preços 

mais competitivos zeramos nosso estoque pela primeira vez após dois meses de 

atividades. Esse foi, apesar da greve, o melhor mês para empresa, fechando o mês 

com um saldo em caixa de R$1.210.926,31. Desse total a empresa resolveu pagar o 

empréstimo de R$190.000,00 que ainda restava além de aplicar cerca de 

R$400.000,00 para qualquer imprevisto e para render algo no final do mês. 

 

2.1.3.4.4 Abril 

 

No quarto mês de atividade a empresa ainda manteve-se em primeiro lugar 

geral mesmo com o aumento de salários e a os benefícios aos trabalhadores. Neste 
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mês as vendas caíram, porém ainda foi possível ter um caixa positivo em 

R$761.543,14, porem ocorreu uma alta no valor dos insumos e a empresa teve que 

mexer em seus preço, dessa forma no mês de Maio vamos perceber como os 

clientes reagirão as altas dos preços. Segue abaixo gráfico comparativo de preços, 

investimentos, caixa e DRE para cada mês de atividade. 

 

2.1.3.5 Análise crítica da atuação da empresa 

 

No inicio das atividades ficou decidido que a empresa investiria muito em 

tecnologia e inovação, porém não decidimos um plano B caso alguma empresa 

passasse a adotar a mesma estratégia, o que nos deixou vulneráveis as vontades 

do mercado e não nos dando a chance de fazer investimentos menores e manter o 

padrão dos produtos. 

 

2.1.3.5.1 Janeiro 

 

A empresa deveria ter avaliado melhor o mercado antes de fazer os altos 

investimentos, pois neste primeiro mês os investimentos (saídas) superaram as 

entradas, levando a empresa ao crédito rotativo. Além disso, deveríamos ter 

avaliado melhor a quantidade de produtos produzidos, pois  o estoque final para 

cada produto foi elevado (R$401.704,10 para Celular; R$344.482,86 para 

Smartphone; e R$182.612,50 para Tablet) além de termo um elevado custo para 

manter o estoque: R$121.290,00. 

 

2.1.3.5.2 Fevereiro 

 

Os altos investimentos continuaram, praticamente dobrando em Propaganda 

e Promoção e Inovação Tecnológica, aumentando muito nossos gastos nessas 

áreas.  Para que aumentássemos as vendas tivemos de alterar mais uma vez o 

preço de venda do nosso Celular, talvez esse tenha sido também um erro cometido, 

para nos consolidarmos no mercado com um preço elevado devíamos ter mantido 

nosso preço e insistido nessa política.  Conseguimos assim zerar nosso Celular, 

porém continuamos com estoque alto com Smartphone e Tablet, R$628.728,28 e 

R$342.268,00 e ainda tivemos um gasto com estocagem de R$64.740,00. 
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2.1.3.5.3 Março 

 

Março foi considerado o melhor mês. Não sobraram produtos em estoque e 

os investimentos foram feitos na medida certa. 

 

2.1.3.5.4 Abril 

 

Também foi um excelente mês, não sobraram produtos em estoque e 

perdemos vendas de celulares. 

 

2.1.4 Diretoria de Operação/Produção 

 

Na diretoria de operação também será abordada as politicas adotadas e seus 

resultados e como isso impactou no dia a dia da empresa. 

 

2.1.4.1 Política adotada 

 

O Market Share da empresa é o meio para se obter nossa previsão de 

vendas, e esta é importante para se utilizar as máquinas ( unidade fabril ) de 

maneira adequada para realizar a reposição de materiais  e estoques no momento e 

na quantidade certa .Efetuamos o controle de Custos e Estoques orientando a 

utilização das melhores práticas e o controle efetivo dos custos  nos processos 

produtivos.  

 

2.1.4.1.1 Janeiro 

 

Politica voltada para o estoque zero.  

 

2.1.4.1.2 Fevereiro 

 

Neste mês para se chegar ao objetivo de redução de estoques, foi reduzida a 

quantidade de celulares produzidos.  
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2.1.4.1.3 Março 

 

Politica de constante busca do estoque zero.  

 

2.1.4.1.4 Abril 

 

Politica de estoque zero. 

 

2.1.4.2 Controles adotados 

 

Utilizaremos a análise da demanda e o potencial de consumo para 

realizarmos a nossa provisão de vendas e consequentemente a previsão de 

produção. 

 

2.1.4.3 Adequação das práticas à estratégia da empresa 

 

Utilizaremos estudos e análises da demanda do mercado potencial de 

consumo para realizarmos nossa previsão de vendas e consequentemente da 

produção a ser efetuada .A controladoria efetiva na área de produção é feita sempre 

nos princípios do sistema Kan Ban. 

 

2.1.4.4 Obtenção dos resultados esperados pela diretoria 

 

Resultados bastante oscilados neste quadrimestre.  

 

2.1.4.4.1 Janeiro 

 

Resultados fracos neste período, visto que o custo com a estocagem foi muito 

além do esperado devido ao volume de vendas fraco. Também neste período os 

custos com hora extra excedeu a meta.  

 

2.1.4.4.2 Fevereiro  

 

Conseguimos neste mês obter uma redução de metade dos custos com 

estocagem, graças a produção voltada para a politica Kan Ban.  
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2.1.4.4.3 Março 

 

Neste mês a empresa conseguiu chegar ao objetivo de estoque zero ser 

alcançado, não tivemos custo com estocagem.  

 

2.1.4.4.4 Abril 

 

Neste mês perdemos vendas de celulares 

 

2.1.4.5 Análise crítica da atuação da empresa 

 

Recomenda-se constante e crescente controle nesta área.  

 

2.1.4.5.1 Janeiro 

 

Controle de Custos e Estoques orientando a utilização das melhores práticas 

e o controle efetivo dos custos nos processos produtivos.  

 

2.1.4.5.2 Fevereiro 

 

Continuar os esforços para a redução de custos com a estocagem.  

 

2.1.4.5.3 Março 

 

Ótimo resultado obtido, porém o controle deve ser rígido para não se perder 

vendas.  

 

2.1.4.5.4 Abril 

 

Este tipo de problema não pode ocorrer, será necessária alguma medida de 

prevenção, como uma margem de segurança para não perder vendas para os 

concorrentes. 
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2.1.5 Diretoria de Pessoas/RH 

 

A diretoria de RH também fez planejamentos ao longo do primeiro 

quadrimestre e assim analisou todas as políticas adotadas e quais foram suas 

consequências nesse período. 

 

2.1.5.1 Política adotada 

 

2.1.5.1.1 Janeiro 

 

No mundo globalizado de hoje, a criação e a sustentação de vantagens 

competitiva pode significar a diferença entre a vida e a morte de uma organização. 

Atualmente estamos focados em investimentos em novas tecnologias e projetos 

inovadores e acima de tudo nos projetos de capacitação da forca de trabalho, os 

recursos são meios que as organizações possuem para realizar suas tarefas e 

atingir seus objetivos. Empresa valoriza muito seus colaboradores, os vê como 

parceiros para chegar ao objetivo.      

 

2.1.5.1.2 Fevereiro 

 

Temos a política dos melhores produtos do mercado, visando sempre 

aperfeiçoamento. Para ser o melhor produto do mercado temos que ter: 

 1. Análise do mercado. Informações precisas sobre fornecedores, clientes, 

concorrentes e ambiente econômico auxiliam na identificação de oportunidades;          

2. Perfil do público. É preciso identificar as necessidades do consumidor para traçar 

os objetivos e as formas de atuação da empresa, como estabelecimento de preços, 

canais de venda etc;            

3. Compras e Estoques. É o ponto fundamental da gestão operacional da empresa. 

É preciso saber quanto comprar e qual o estoque mínimo, para evitar a falta de 

capital de giro;           

4. Custos e formação de preços. Pela análise dos custos, determina-se o preço ideal 

de venda do produto o qual deve ser comparado com o mercado para avaliar a 

viabilidade do sucesso;           
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5. Fluxo de caixa. As informações sobre os movimentos de entrada, saída e saldo 

permitem projetar estouros ou sobras de recursos. Vale a pena fazer este controle 

diariamente;            

6. Ponto de equilíbrio. O empresário deve saber “o faturamento mínimo” capaz de 

pagar todos os seus custos e despesas. Com base nisso, poderá estipular suas 

cotas mínimas;            

7. Planejamento tributário: é preciso saber quantos e quais impostos e tributos serão 

recolhidos, quais os benefícios e seus efeitos sobre o custo da mercadoria;          

8. Estrutura comercial: é a estratégia de vendas adotada pelo empresário que 

definirá o grau de penetração do produto no mercado. Ela deve ser estudada caso a 

caso;         

9. Política de recursos humanos: mesmo as pequenas empresas devem ter visão 

das atividades, mas são necessários mecanismos de motivação dos funcionários;          

10. Informática: a informatização é uma condição exigida pelo mercado para que a 

pequena empresa tenha agilidade e dinamismo; é preciso, porém, analisar com 

cuidado os sistemas disponíveis.     

                          

2.1.5.1.3 Março 

 

Toda organização existe, não para si mesma, mas para alcançar objetivos e 

produzir resultados. É em função dos objetivos e resultado que a organização deve 

ser dimensionada, estruturada e orientada. Daí a ênfase colocada nos objetivos 

organizacionais e nos resultados pretendidos como forma de avaliar o desempenho 

das organizações. Os objetivos são recursos utilizados para obter os resultados 

desejados pelas organizações. Todos os Recursos organizacionais precisam ser 

captados do ambiente, aplicados internamente dentro do sistema, mantidos, 

desenvolvidos e controlados, para que o sistema seja eficaz e eficiente, porém, as 

empresas não existem simplesmente para ter pessoas, as pessoas são apenas 

recursos utilizados pelas empresas para alcançar seus objetivos, mas sem pessoas 

nas organizações todos os outros recursos ficam inoperantes.  

 A rentabilidade de uma empresa poderia ser assegurada apenas pela 

descoberta da “melhor maneira” de executar cada trabalho, em um mundo cada vez 

competitivo e em constante mudança e transformação, o processo administrativo se 

mostra flexível, maleável e adaptável às situações variadas do mercado. Tendo em 
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vista que as pessoas são peças fundamentais na nossa empresa, aumentamos o 

salário dos trabalhadores e colocamos a participação de 10%  nos lucros da 

empresa. 

 

2.1.5.1.4 Abril 

 

Acreditamos que um funcionário satisfeito é um profissional mais competente 

e dedicado. Pensando nisso adotamos algumas medidas para nossa empresa. 

1. Integração dos funcionários: Muitas vezes, a contratação de um novo colaborador 

é feita às pressas e devido à correria, nem sempre há tempo para integrar o 

funcionário na equipe. Grandes empresas fazem um ou três meses de integração, 

mencionar quais são os valores e o que é praticado no dia a dia. Uma pequena 

atitude como essa já ajuda na integração e no desenvolvimento de um novo 

funcionário. 

2. Investir tempo para o treinamento: O atendimento pode ser crucial e o diferencial 

para que uma pequena empresa se destaque entre os seus concorrentes. Por isso a 

importância do papel do empresário no momento da contratação e treinamento. O 

empresário precisa parar e pensar o que ele quer para ele e para o seu negócio. Ele 

não precisa ter sofisticação, mas orientar o que ele quer para as pessoas e 

comentar os comportamentos que ele espera. 

3. Planejar reuniões: Ouvir a equipe tem um significado muito grande por conta da 

participação do funcionário. Às vezes, não fica muito claro para as pessoas se elas 

fizeram um trabalho bom ou ruim. É preciso dar um feedback com referências mais 

objetivas. 

4. Criar um padrão de avaliação: Estabelecer um processo de avaliação ajudará na 

hora de reconhecer ou promover um funcionário. É importante mostrar os pontos 

que precisam ser desenvolvidos, identificar os potenciais talentos e ajudar o 

funcionário que não tem um bom desempenho. 

5. Seja criativo: A área de recursos humanos planeja treinamentos, campanhas 

voltadas para a parte social, sustentabilidade, processos motivacionais, café da 

manhã com o presidente, entre outros eventos. 
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2.1.5.2 Controles adotados: 

 

2.1.5.2.1 Janeiro 

 

Comunicação eficiente e constante com as equipes. O conceito de 

comunicação é fortemente influenciado pelas transações entre as pessoas, de tal 

modo que a comunicação constitui a primeira área a ser focalizada na administração 

de Recursos Humanos. Cada vez mais os líderes das organizações precisam estar 

atentos à rapidez das mudanças no cenário político, econômico e social, bem como 

a velocidade dos avanços tecnológicos. Hoje os clientes estão mais exigentes e 

atualizados com a acessibilidade das informações, portanto, o termo qualidade não 

é mais um diferencial, é uma obrigação. A visão da empresa e suas atitudes é que 

irão atrair os clientes externos e internos que se identificam com ela, gerando vários 

aspectos positivos como: transparência, confiança e lealdade. Os líderes, no 

entanto, precisam reconhecer a comunicação como algo estratégico na gestão 

coorporativa, onde agrega valores à produtos e serviços. É através dela que 

conseguimos formar uma verdadeira equipe harmoniosa e motivada a promover, 

interação e o relacionamento entre as pessoas e os departamentos. As 

organizações que reconhecem a comunicação como algo competitivo, constroem 

sua imagem institucional e credibilidade pública, estreitando um relacionamento 

ético e de responsabilidade social. 

 

2.1.5.2.2 Fevereiro 

 

Diminuímos nossos funcionários, pois estávamos com muita mão de obra 

ociosa e nossa empresa não estava bem, acreditamos que o mais rápido possível 

podemos retornar o antigo numero de funcionários.                

                                                                                                  

2.1.5.2.3 Março 

 

Estamos investindo constantemente em propaganda, inovação e design, pois 

queremos liderar o mercado com os melhores e mais inovadores produtos. 

É preciso se reinventar e se redescobrir sempre, caso contrário haverá um 

grande risco de você se tornar obsoleto e deixar de existir. Mais que isso, ao inovar 
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e propor novas soluções capazes de repensar o próprio mundo em que vivemos, 

você estará mais perto de viver e deixar um legado. 

 

2.1.5.2.4 Abril 

 

Deixamos de acreditar no potencial de inovação do celular e começamos a 

deixar ele apenas como um carro chefe que vende bem na empresa. Para aqueles 

que buscam um aparelho mais simples e com bom preço. Pois fazendo um estudo 

de caso observamos que o celular não esta contribuindo muito nos rendimentos da 

empresa e a margem de retorno do mesmo é muito baixa ou ate mesmo negativa. 

Pensamos em uma possível pausa em sua fabricação, mas ainda analisamos 

possível tomada de decisão. Já que possível decisão pode sofrer grande impacto na 

nossa empresa. 

 

2.1.5.3 Adequação das práticas à estratégia da empresa 

 

2.1.5.3.1 Janeiro 

 

Constantes treinamentos e coaching nas diferentes áreas da empresa. O 

treinamento nas organizações serve para aliar gestores e colaboradores aos 

procedimentos da empresa, ao mesmo tempo em que desenvolve suas habilidades. 

Por isso, a prática deve ser considerada um investimento, e não um custo para as 

organizações. É durante uma capacitação que os colaboradores irão compreender 

os valores, a filosofia e as políticas da empresa. Muitas dessas informações vão 

auxiliar no desempenho dos serviços para que tudo seja realizado de acordo com as 

diretrizes da companhia. Dessa forma, o funcionário que passa por um treinamento 

está apto a exercer com mais qualidade as atividades diárias, já que possui um 

conhecimento mais aprofundado sobre sua área de atuação e isso gera ganhos para 

todos. 

 

2.1.5.3.2 Fevereiro 

 

Motivação profissional dos nossos empregados, visando sempre promover 

estratégias onde os setores que melhor se desenvolverem ganham presentes. E 
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ainda todos eles têm 10% de participação dos lucros da empresa. Tanto em nossa 

vida particular quanto em nossa vida profissional a motivação tem um papel 

fundamental. Se uma pessoa está motivada ela se anima a fazer muitas coisas que 

vão lhe beneficiar. A motivação pode ser definida como a energia que nos leva a 

participar de um desafio, induzindo-nos a realizar ações. Por sua vez, a falta dela 

causa desinteresse pelo trabalho e faz do colaborador um mero cumpridor de suas 

tarefas, limitando sua visão e desviando-a do processo em geral. Quando uma 

pessoa está desmotivada, o trabalho não rende, as horas demoram a passar, a pro 

atividade é inexistente e falta assertividade. 

 

2.1.5.3.3 Março 

 

Visando liderar o mercado, estamos sempre correndo atrás de promover os 

mais diferentes e inovados produtos, junto com nossa equipe, toda semana 

promovemos reuniões para analisar possíveis modificações em nossos produtos 

para melhor atender nossos clientes já que a inovação tem a capacidade de agregar 

valor aos produtos de uma empresa, diferenciando-a, ainda que momentaneamente, 

no ambiente competitivo. Ela é ainda mais importante em mercados 

commoditizados. Ou seja, com alto nível de competição e cujos produtos são 

praticamente equivalentes entre os ofertantes. Aqueles que inovam neste contexto, 

seja de forma incremental ou radical, de produto, processo ou modelo de negócio, 

ficam em posição de vantagem em relação aos demais. As inovações são 

importantes porque permitem que as empresas acessem novos mercados, 

aumentem suas receitas, realizem novas parcerias, adquiram novos conhecimentos 

e aumentem o valor de suas marcas. 

 

2.1.5.3.4 Abril 

 

Acreditamos que a maior riqueza de uma empresa são seus talentos 

profissionais. São sempre as pessoas que fazem uma empresa ter sucesso e o 

exemplo sempre vem de cima. Uma empresa não é formada somente por prédios, 

mobiliário, equipamento ou tecnologia. Sua maior riqueza são seus talentos 

profissionais. As pessoas que desenvolvem atividades na organização são 

verdadeiramente seu "sangue e cérebro". 
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Uma das novas técnicas de gerenciamento e remuneração de funcionários é 

a denominada gestão holística ou integrada, em que seus defensores fornecem 

benefícios, recompensas e programas educacionais, ajudando a cuidar do bem-

estar do funcionário, nos aspectos mental, corporal e espiritual. 

 

2.1.5.4 Obtenção dos resultados esperados pela diretoria 

 

2.1.5.4.1 Janeiro 

 

Retenção de equipes comprometidas com as metas da empresa. Resultados 

fracos neste período, principalmente frente às negociações com sindicatos. Mas a 

empresa continua investindo e acreditando que quanto mais investimento melhor 

será nossas vendas e posicionamento no mercado.      

                                      

2.1.5.4.2 Fevereiro 

 

Nossa empresa esta reagindo bem, nossa análise do mercado é positiva. 

Essas informações precisas sobre fornecedores, clientes, concorrentes e ambiente 

econômico auxiliam na identificação de oportunidades para saber se estamos na 

direção certa.  

 

2.1.5.4.3 Março 

 

Nesse mês o sindicato dos trabalhadores entrou em greve, em função disso 

tivemos bastante gasto inesperado com mão de obra ociosa e hora extra com 

aqueles que não pararam de trabalhar. Mas mesmo com esses imprevistos nosso 

resultado foi muito positivo e vendemos todos os produtos em estoque. Gerando 

assim um resultado muito bom para nossa empresa.                             

                                                                                                        

2.1.5.4.4 Abril 

 

Continuamos com estratégia de ter o melhor produto no mercado, investindo 

constantemente os resultados são bons e continuamos liderando em primeiro lugar. 

O que é uma grande satisfação para a empresa pois isso relata que nosso análise 
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de mercado esta dando certo e estamos indo em direção certa para aonde 

queremos ir e pretendemos chegar. 

 

2.1.5.5 Análise crítica da atuação da empresa 

 

2.1.5.5.1 Janeiro 

 

Recomenda-se mais investimentos nesta área. Temos muito para crescer 

ainda e investimentos agora é um ponto chave da empresa já que ela esta iniciando 

agora e precisa de toda inovação possível para cativar os consumidores.  

                                                                     

2.1.5.5.2 Fevereiro 

 

Atenção para a concorrência que sempre esta próxima disputando o mercado, 

a analise de mercado tem que ser constante pois através dela conseguimos analisar 

os concorrentes e avaliar quais pontos temos que melhorar e qual será a estratégia 

utilizada para cativar nosso publico alvo.   

                                                                                                                                           

2.1.5.5.3 Março 

 

Cuidado com nossos empregados que é parte mais importante da nossa 

empresa.  Acredito que nossa empresa descuidou com aquilo que seria o mais  

importante, nossos trabalhadores e concordamos com a decisão dos  Juízes do 

Ministério do Trabalho que decidiram que a partir de abril, inclusive, os trabalhadores 

das Indústrias do Strategy Telefonia têm de receber, no mínimo, salários mensais de 

R$ 1.050,00 e benefícios de R$ 80,00 por trabalhador. Quanto à participação nos 

lucros os Juízes deixaram para que cada indústria decida o que é mais adequado 

para os seus trabalhadores onde nossa empresa decidiu dar 10% dos Lucros da 

empresa. Acreditamos que um trabalhador feliz é um trabalhador mais produtivo.  

 

2.1.5.5.4 Abril 

 

Nossas vendas estão boas ate o momentos porém recebemos o aviso que 

por falta de chuva teremos o racionamento de água onde esta sendo cogitado 20% 
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racionamento de energia para o próximo mês de Junho, se isso se concretizar as 

industrias vão conseguir utilizar apenas 80% da sua capacidade Fabril.  E com a 

desvalorização do real e aumento do dólar esta levando um aumento nos custos dos 

insumos o que faz com que ocorra aumento no preço dos produtos: Celular, de R$ 

195 para R$ 225; Smartphone, de R$ 566 para R$ 707; e Tablet, de R$ 475 para R$ 

900. Em função disso prevemos a queda nas vendas dos produtos. 

 

2.2 Análise da Concorrência: primeiro quadrimestre, pontos positivos e 

negativos 

 

A seguir, será apresentado um balanço geral dos principais concorrentes da 

Cherry e será analisado a forma com que essas empresas entraram no mercado e 

suas estratégias de venda. 

 

2.2.1 Empresa 1:  E1_Curitiba – 21 

 

Pontos Positivos: Tomando como base os meses de Janeiro e Fevereiro 

(meses em que possuímos as pesquisas nessa área) podemos perceber que a 

empresa E1 é uma forte concorrente de telefonia, dentre os pontos positivos esta o 

preço atraente o que faz a empresa ficar no topo da abrangência de mercado nesse 

segmento. 

Pontos Negativos: Como ponto negativo, podemos citar a queda que a 

empresa vem sofrendo devido a concorrência praticar preços próximos o que faz 

com que ela perca posição no mercado. 

 

2.2.2 Empresa 2: E2_Curitiba - 21 

 

Pontos Positivos: Analisando os dados em que possuímos as devidas 

informações notamos que ela sempre esteve em posições semelhantes em todos os 

meses analisados, provavelmente por ter uma estratégia de mercado bem definida. 

Então como ponto positivo, temos a própria definição de publico alvo o que faz com 

que ela se mantenha em posições estáveis. 
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Pontos Negativos: Também podemos citar como negativo a concorrência que 

pode absorver uma fatia do seu publico devido ao preço que pode ser facilmente 

alcançado pela concorrência, fazendo da sua estratégia alvo fácil de ser copiado. 

 

2.2.3 Empresa 3: E3_Curitiba - 21 

 

Pontos Positivos: Podemos visualizar que seu carro chefe é o celular, devido 

a sua alta fatia de mercado nos meses analisados, também sua politica de preço 

nesse segmento é a mais baixa do mercado o que faz com que tenha seu publico 

bem definido. 

Pontos Negativos: Como pontos negativos têm uma alta variação em seu 

posicionamento de mercado, pois a mesma vem praticando preços não tão atrativos 

como celular. 

 

2.2.4 Empresa 5: E5_Curitiba - 21 

 

Pontos Positivos: Tendo em vista o mês de Fevereiro notamos que a parcela 

de mercado para o tablet era a maior do mercado mesmo possuindo o maior valor 

de venda provavelmente resultante de maiores investimentos na aérea tecnológica.     

Pontos Negativos: Analisando os dados notamos que a empresa não possui 

uma parcela generosa de mercado, pois percebemos que isso pode estar 

relacionado aos baixos investimentos em tecnologia e ate mesmo em propaganda, 

isso faz dela com que ela seja instável em suas vendas. 

 

2.2.5 Empresa 6: E6_Curitiba - 21 

 

Pontos Positivos: Notamos durante o primeiro quadrimestre a empresa foi 

muito estável no mercado, não variando muito sua posição. 

Pontos Negativos: Pela analise realizada nos últimos meses podemos 

perceber que possuir um dos menores preços praticados no mercado na aérea de 

telefonia não garante que ela tenha um volume alto de vendas, notamos uma 

provável falta de investimentos na aérea de tecnologia e design. 
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2.2.6 Empresa 7: E1_Joinville - 10 

 

Pontos Positivos: A empresa possui bons preços e um foco bem definido de 

ter como carro chefe o celular e smartphone. 

Pontos Negativos: Pudemos notar que com o tablete não há muito 

investimento. A empresa poderia usar também o este produto como uma fonte a 

mais de receita de vendas, o que ajudaria nas contas finais da empresa. 

 

2.2.7 Empresa 8: E2_Joinville - 10 

 

Pontos Positivos: Através da análise do quadrimestre, notamos que esta 

empresa possui um alto potencial a ser explorado em todos os produtos 

comercializados por ela.   

Pontos Negativos: aparentemente essa empresa não vem fazendo estudo de 

mercado sofrendo assim oscilações altas de preço, o que intimida um pouco o 

mercado, pois os clientes não reagem bem às mudanças constantes de preços. 

 

2.3 Consolidação do Segundo Quadrimestre 

 

2.3.1 Diretoria de Marketing/Comercial 

 

Investimento constante em Marketing comercial, Observando e usando como 

norte, sempre, os 4 Ps : Produto, Preço, Praça e Propaganda.  

 

2.3.1.1 Politica adotada 

 

2.3.1.1.1 Maio 

 

Os Investimentos nesta área tanto em celular, como smartphone e tablet 

foram aumentados em torno de 45 % comparados ao mês anterior; valores próximos 

aos praticados pela concorrencial. 

 

2.3.1.1.2 Junho 
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No celular foi feita uma pequena redução nos investimentos em marketing, 

pois o produto possui uma demanda mais previsível e frequente.  

 

2.3.1.1.3 Julho 

 

Investimento arrojado na propaganda e promoção dos produtos Smartphone e 

Tablet, foi a empresa que mais investiu nesta área.  

 

2.3.1.1.4 Agosto 

 

Redução de aproximadamente 65% de valores investidos na promoção e 

propaganda de Smartphone e Tablet e para celular não foi feito investimento nesta 

área. E como forma de recolocação no mercado foi efetuada uma redução de 

aproximadamente 10 % nos preços dos aparelhos. 

 

2.3.1.2 Controles adotados 

 

Como parte de nosso planejamento de marketing, é de fundamental 

importância mensurar o potencial de demanda, projeções de mercado e fatia atual 

que temos de market share. E Conhecer os concorrentes é fator crítico para o 

planejamento eficaz de marketing, portanto devemos sempre comparar seus 

produtos, preços e promoções, para assim identificarmos as áreas de vantagens e 

desvantagens competitivas. Por este motivo a mensuração mensal do retorno obtido 

com o investimento é essencial. 

 

2.3.1.3 Adequação das práticas à estratégia da empresa 

 

Estudo constante da concorrência e do mercado para utilizar esta ferramenta. 

 

2.3.1.4 Obtenção dos resultados esperados pela diretoria 

 

2.3.1.4.1 Maio 

 

Resultado de vendas abaixo da expectativa projetada, principalmente no 

Smartphone que deixou a empresa com elevado volume em seu estoque. No tablet 
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o volume de vendas foi razoável, também tendo sobra de estoque. O celular se 

vende conforme projetamos, mantendo o estoque reduzido ou até mesmo zerado.  

 

2.3.1.4.2 Junho 

 

Neste mês tivemos uma redução significativa no volume de vendas de celular; 

no samartphone não tivemos um volume adequado conforme projeção  de vendas  e 

no tablet o volume de vendas aumentou pois mantivemos o mesmo preço de venda 

que no mês anterior.  

 

2.3.1.4.3 Julho 

 

Em função do cenário econômico do país, o resultado deste mês não atendeu 

às expectativas; tivemos aumento de vendas no Tablet de 60 % o que foi muito 

positivo, mas não está compensando a falta de vendas do Smartphone.  

 

2.3.1.4.4 Agosto 

 

Com as politicas adotadas, tivemos praticamente o dobro de vendas, isto foi 

muito positivo para o resultado final de caixa para a empresa. 

 

2.3.1.5 Análise crítica da atuação da empresa 

 

2.3.1.5.1 Maio 

 

Entender que fatores no mercado e na economia ou no preço impactaram as 

vendas principalmente no Smartphone em  que as vendas caíram muito.  

 

2.3.1.5.2 Junho 

 

Continuar a usar a ferramenta de marketing para aumentar a fatia de market 

share da empresa no mercado da telefonia, evitando perder vendas como foi no 

caso do celular em que a demanda foi maior que a quantidade que tínhamos do 

produto. Analisar os 4P’s , produto, preço, praça  e propaganda para entender os 

motivos das baixíssimas saídas do Smartphone.  
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2.3.1.5.3 Julho 

 

O alto investimento nesta área não garante o sucesso de vendas, agregou 

muito na promoção do Tablet no mercado, mas ainda assim outros fatores devem 

ser analisados para a tomada de decisões.  

 

2.3.1.5.4 Agosto 

 

Basear-se na estratégia deste mês para recuperar a posição da empresa 

neste mercado, porém não deixando de lado o objetivo da empresa ser a TOP OF 

MIND em qualidade e preferencia dos consumidores. 

 

2.3.2 Diretoria Financeira/Controladoria 

 

Nesse segundo quadrimestre passamos boa parte dele executando as 

mesmas políticas já adotadas no quadrimestre anterior, porem, ao longo deste 

período algumas mudanças tiveram de ser feitas assim como assumir alguns riscos, 

pois, sofremos com resseção e aumento nos insumos. 

 

2.3.2.1 Politica adotada 

 

2.3.2.1.1 Maio 

 

Aumentamos ainda mais os investimentos em Promoção e Propaganda e 

Inovação Tecnológica, além disso, aumentamos os preços dos produtos pois houve 

um grande aumento nos insumos neste mês. 

 

2.3.2.1.2 Junho 

 

Continuamos aumentando os investimentos, pois como já dito no inicio, temos 

a objetivo de sermos a melhor empresa no ramo e com os melhores aparelhos. 

Porém neste mês tivemos de abaixar o preço dos smartphones para tentar manter 

as vendas do quadrimestre anteriores. 

 

2.3.2.1.3 Julho 
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Demos uma pausa no investimento, mantendo do mês anterior. Há dois 

meses a empresa já não dá mais lucro, somente prejuízo. Paramos com a produção 

de celulares com o intuito de diminuir os prejuízos, já que este produto não gera 

lucro a empresa. Porém os resultados não foi o esperado, a empresa continuou com 

saldo negativo. 

 

2.3.2.1.4 Agosto 

 

Foi o mês com a tomada de decisão mais radical. Cortamos os investimentos 

e voltamos a produzir celulares. Segue gráfico com a comparação de investimentos 

ao longo deste segundo quadrimestre: 

 

 

2.3.2.2 Controles adotados 

 

Assim como no quadrimestre anterior, não houve um controle rígido dos 

gastos e na maioria dos meses ocorreram mais saídas do que entradas, levando a 
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empresa a gastos grandes com pagamento de juros com o crédito rotativo e 

elevando muito a quantia que tivemos de pegar emprestado. 

Conforme já mostrado no item anterior variou muito a quantia gasta com 

investimentos. Abaixo podemos ver um gráfico que mostrará toda a quantia que saiu 

e a quantia que entrou, dessa forma fica mais fácil perceber o pouco controle que 

tivemos com os investimentos: 

 

2.3.2.3 Adequação das práticas à estratégia da empresa 

 

Ao Longo deste quadrimestre a emprese teve de se adequar ao novo 

mercado. O atual mercado já não está mais tão aquecido e os clientes estão 

comprando menos ou optando por produtos mais baratos. Sendo assim a empresa 

perdeu seus potenciais clientes e não está mais lucrando como antes, deixando 

muitos dos seus produtos em estoque, o que gera gastos elevados à empresa. 

 

2.3.2.3.1 Maio 

 

Neste mês continuamos com os altos investimentos não levando em 

consideração a crise em que o mercado iria começar a sofrer. Sendo assim os 

resultados não foram positivos, a empresa entrou em crédito rotativo e tiveram de 

começar com os empréstimos. 

 

2.3.2.3.2 Junho 

 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

MAIO
JUNHO

JULHO
AGOSTO

Entradas e Saidas Totais 

ENTRADA

SAÍDA



46 
 

Os investimentos continuaram e o mercado não suportou os altos 

investimentos e mais uma vez o prejuízo foi grandioso. 

 

2.3.2.3.3 Julho 

 

Paramos com os investimentos com o intuito de aumentar nossas entradas e 

manter nossas saídas. Também não foi possível obter um bom resultado. Mais uma 

vez a empresa entrou em crédito rotativo e aumentou a quantia de empréstimo do 

banco aumentando nossos gastos com despesas bancárias. 

 

2.3.2.3.4 Agosto 

 

Como já mencionado anteriormente este foi o mês das decisões mais 

radicais. Reduzimos drasticamente os investimentos com intuito de diminuir as 

despesas e após três meses de prejuízos, conseguimos começar a reerguer a 

empresa e a pensar em começar a pagar os empréstimos, finalmente foi 

estabelecido um equilíbrio entre os investimentos e o preço de venda adotado. 

Neste mês tivemos um acréscimo em nosso saldo final de aproximadamente 70%, o 

que nos trouxe a uma situação um pouco mais confortável. 

 

2.3.2.4 Obtenção dos resultados esperados pela diretoria 

 

Os resultados deste quadrimestre não foram como esperados. Os prejuízos 

foram enormes e a quantia que a empresa teve de tomar de empréstimo foi 

grandiosa. 

A empresa não obteve os resultados do qual as diretorias estavam 

esperando, foram mais prejuízos do que lucros. 

 

2.3.2.5 Análise crítica da atuação da empresa 

 

2.3.2.5.1 Maio 

 

Os altos investimentos e a baixa quantia vendida gerou prejuízo à empresa, 

neste sentido os gestores não souberam dosar a quantia de produtos produzidos, os 

preços praticados e os altos investimentos. 
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Neste mês os insumos subiram e havia já a ameaça de falta d’agua e redução 

da jornada de trabalho. Sendo assim valores de produtos subiram devido aumento 

nos insumos. 

 

2.3.2.5.2 Junho 

 

Os investimentos continuaram sem considerar a crise em que o mercado 

estava passando e sem considerar o aumento nos produtos e a redução nas 

vendas. Mais uma vez deixamos de considerar os altos e baixos do mercado. 

Aumentamos o valor do empréstimo com a intensão de melhorar a produção 

no próximo mês, dessa forma teríamos dinheiro em caixa para continuarmos os 

investimentos e cobrirmos todos os gastos que teríamos no próximo mês. 

 

2.3.2.5.3 Julho 

 

Fizemos os empréstimos no mês anterior, mas não foi suficiente para pagar 

por todos os investimentos mesmo que tínhamos mantido a quantidade investida. 

Mais uma vez não foi percebido pelos gestores que o mercado estava caminhando 

para outro rumo. Então, mais uma vez os investimentos feitos foram em excesso e 

os gastos maiores que as entradas. 

 

2.3.2.5.4 Agosto 

 

Reduzimos os gastos com investimentos e com isso tivemos um resultado 

muito positivo. Vendemos todos os produtos e não sobrou nada em estoque, 

tivemos lucro e equilibramos os preços de venda com todos os investimentos. 

 

2.3.3 Diretoria de Operações/Produção 

 

O Market Share da empresa é o meio para obter a previsão de vendas, e esta 

é importante para se utilizar as máquinas (unidade fabril) de maneira adequada para 

realizar a reposição de materiais  e estoques no momento e na quantidade certa 

.Efetuamos o controle de Custos e Estoques orientando a utilização das melhores 

práticas e o controle efetivo dos custos  nos processos produtivos.  
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2.3.3.1 Politica adotada 

 

2.3.3.1.1 Maio 

 

Produção efetuada conforme previsão de vendas; Politica voltada para o 

estoque zero.  

 

2.3.3.1.2 Junho 

 

Foi adotada neste mês uma redução na produção de celulares e smartphones 

e aumento de produção de tablets.  

 

2.3.3.1.3 Julho 

 

A diretoria decidiu por acabar com a produção de celulares, reduziu a 

produção de Smartphones e aumentou a produção de Tablets.  

 

2.3.3.1.4 Agosto 

 

Foram revistos os resultados anteriores e foi aberta novamente a produção de 

celulares. 

 

2.3.3.2 Controles adotados 

 

Utilizaremos a análise da demanda, potencial de consumo, analise de 

capacidade fabril, análise de custo com mão de obra, análise de custo de 

estocagem, entre outros fatores econômicos para realizarmos a nossa provisão de 

vendas e consequentemente a previsão de produção. 

 

2.3.3.3 Adequação das práticas à estratégia da empresa 

 

Utilizaremos estudos e análises da demanda do mercado potencial de 

consumo para realizarmos nossa previsão de vendas e consequentemente da 

produção a ser efetuada. A controladoria efetiva na área de produção é feita sempre 

nos princípios do sistema Kan Ban. 
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2.3.3.4 Obtenção dos resultados esperados pela diretoria 

 

2.3.3.4.1 Maio 

 

No celular a produção esta alcançando o objetivo de vender o que foi 

produzido, apesar de o celular ter uma margem de contribuição menor que os outros 

produtos, ele tem um volume grande de vendas utilizando margem pequena da 

capacidade fabril. No smartphone o volume de vendas foi muito pequeno, bem 

abaixo das previsões e pesquisas de mercado efetuadas, trazendo como resultado 

altos custos de estocagem, resultado também ruim, pois é um produto que possui 

uma alta margem de contribuição. No tablet o volume também foi menor se 

comparado ao exercício anterior, provavelmente por conta do aumento de preço dos 

insumos básicos de produção dos aparelhos e condições econômicas atuais.  

 

2.3.3.4.2 Junho 

 

No celular, em função da redução de produção de aparelhos, acabamos 

perdendo vendas, e por outro lado no smartphone o volume de vendas foi muito 

pequeno o que acarretou altos custos com estocagem. No tablet obtivemos um 

crescimento de aproximadamente 20 % vendas neste mês.  

 

2.3.3.4.3 Julho 

 

Os resultados obtidos foram extremamente prejudiciais para o caixa da 

empresa, pois o resultado obtido foi negativo na receita. Os custos com mão de obra 

foram elevadíssimos e a capacidade fabril não foi utilizada totalmente. O resultado 

foi de poucas vendas, e não tendo o celular como carro chefe de vendas a empresa 

não conseguiu cobrir custos básicos.  

 

2.3.3.4.4 Agosto 

 

Os resultados foram de reabilitação e recolocação da empresa no mercado. 

Com a decisão de reativar o setor produtivo de celulares e continuidade de produção 

dos outros aparelhos conforme a expectativa de demanda, a empresa novamente 

teve um ótimo resultado de vendas, utilizamos a capacidade fabril e mão de obra 
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que a empresa tem a sua disposição e tendo custos menores com estocagem.  

Novamente os celulares tiveram perdas de vendas. 

 

2.3.3.5 Análise crítica da atuação da empresa 

 

2.3.3.5.1 Maio 

 

Estudar e pesquisar valores praticados no mercado pela concorrência após o 

aumento dos insumos básicos para a produção dos aparelhos e buscar também 

maior eficiência operacional para redução de custos. 

 

2.3.3.5.2 Junho 

 

Falta um maior controle e planejamento na produção para que não ocorram 

tantas diferenças na Produção X Vendas X Estocagem.  

 

2.3.3.5.3 Julho 

 

Revisão de todo o processo produtivo da empresa, levantando informações 

sobre as margens de contribuição e importância dos três produtos.  

 

2.3.3.5.4 Agosto 

 

Reavaliar a politica de produção de celulares que continua perdendo vendas, 

sendo que o produto é de grande importância para a empresa; reavaliar processos 

de produção dos produtos constantemente. 

 

2.3.4 Diretoria de Pessoas/RH 

 

2.3.4.1 Politica adotada 

 

2.3.4.1.1 Maio 

 

Continuamos investindo fortemente em Inovação Tecnológica e Promoção e 

Propaganda, pois acreditamos que quanto mais investimento, melhores serão 

nossos produtos e quanto mais propaganda mais ele será reconhecido no mercado. 
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2.3.4.1.2 Junho 

 

Temos a política de constante analise de mercado, visando sempre estar no 

topo da evolução tecnológica.  

 

2.3.4.1.3 Julho 

 

Estamos com muito prejuízo em função disso resolvemos tirar o celular de 

linha, pois o mesmo estava causando muito prejuízo e quase nenhum lucro. 

Estamos cortando o máximo de custos para a recuperação da empresa 

 

2.3.4.1.4 Agosto 

 

Analisando a empresa notamos que nossos investimentos não estavam 

batendo com nossos gastos, em função disso abaixamos nossos investimentos em 

Inovação Tecnológica e Promoção e Propaganda para a recuperação da empresa. 

Fazendo estudo de caso conseguimos analisar que o celular mesmo com pouco 

retorno, faz diferença para a empresa e voltamos a produzir ele novamente só que 

sem nenhum investimento. 

 

2.3.4.2 Controles adotados 

 

2.3.4.2.1 Maio 

 

Notamos que os concorrentes estão usando nossa estratégia empresarial e 

estão se aproximando no valor usado para investimento nos produtos, caímos na 

colocação de vendas e resultados o que nos deixou um pouco preocupados, 

decidimos assim aumentar o valor nos investimentos. 

 

2.3.4.2.2 Junho 

 

Continuamos caindo na pontuação geral de vendas, o que nos deixou muito 

insatisfeitos, ficamos em duvida se nossa estratégia estaria realmente sendo feita da 

maneira correta. Fizemos estudo de caso e não vendo muito lucro nas vendas dos 
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celulares resolvemos abaixar os investimento nesse produto e continuar investindo 

nos demais produtos. 

 

2.3.4.2.3 Julho 

 

O resultado desse mês realmente nos deixou deprimidos e em duvida sobre a 

estratégia que resolvemos adotar já que ate então ela estava dando certo e agora 

somos os que menos vendemos e obtemos lucros, concluímos assim que devemos 

reavaliar nossa estratégia e que talvez o método adotado não seja o que devemos 

seguir, não sentimos satisfação com o lucro das vendas do celular, ele não esta 

dando o lucro que gostaríamos e decidimos parar com a produção. 

 

2.3.4.2.4 Agosto 

 

Reunimos nossa equipe e analisamos as estratégias seguidas ate o momento 

e resolvemos fazer algumas alterações nas decisões dos produtos, resolvemos 

voltar com a venda do celular pois mesmo sendo pouco o lucro que obtemos com a 

venda do mesmo ele ajuda estabilizar a empresa, diminuímos os investimentos nos 

demais produtos pois o financeiro da empresa não vai bem, e resolvemos abaixar 

nossos preços e deixar ele com o preço intermediário dos nossos concorrentes pois 

estamos passando por tempo difíceis e já não vendemos tão bem quanto antes, 

nossos consumidores estão optando pelo melhor custo beneficio. 

 

2.3.4.3 Adequação das práticas à estratégia da empresa 

 

2.3.4.3.1 Maio 

 

Esse mês, caímos um pouco na pontuação de vendas, mas estamos focados 

em nos reposicionar novamente em primeiro lugar adequando novamente nossa 

estratégia de vendas. 

 

2.3.4.3.2 Junho 

 

Nossa estratégia esta confusa e reunimos nossa equipe para discutir qual 

será nossa atitude, pois nossa estratégia que não esta sendo satisfatória, caímos 
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muito em relação a outros meses e teremos que adotar uma solução inovadora para 

recuperar as vendas. 

 

2.3.4.3.3 Julho 

 

Analisamos todos os dados da empresa e avaliamos o que esta e não esta 

dando lucro, qual seria a melhor estratégia para solucionar a recuperação das 

vendas. Não esta sendo fácil voltar ao primeiro lugar nas vendas e encontrar a 

melhor solução, mas as devidas alterações estão sendo feitas e estamos bastantes 

confiantes que em breve vamos solucionar este problema. 

 

2.3.4.3.4 Agosto 

 

Resolvemos mudar nossa estratégia parando de investir no celular e 

diminuindo os investimentos nos outros produtos, pois a empresa passa por um 

período complicado e temos que abaixar o valor o valor dos produtos. 

 

2.3.4.4 Obtenção dos resultados esperados pela diretoria 

 

2.3.4.4.1 Maio 

 

 A empresa continua fazendo os devidos investimentos para cada vez mais 

melhorar, mas caímos um pouco nas vendas.  

 

2.3.4.4.2 Junho 

 

Possuímos boas vendas, mas a empresa caiu bastante em relação aos outros 

meses e isso é uma coisa bem preocupante pois é sinal que algo esta sendo feito da 

maneira errada e devemos achar o erro e solucionar rapidamente. 

 

2.3.4.4.3 Julho 

 

Nossa empresa caminha para o caos estamos apavorados em relação a 

nossa colocação no jogo, nas vendas e na parte financeira da empresa. Estamos 

tentando adotar novas soluções, mas ate agora não obtemos resultado significativo 

nas decisões tomadas.  
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2.3.4.4.4 Agosto 

 

Fizemos uma avaliação na nossa empresa e achamos que estávamos 

investindo um valor muito alto para o dinheiro que possuímos no caixa, cortamos o 

máximo nossos gastos sendo que o primeiro corte foi nos investimentos no celular 

que estava vendendo sem qualquer investimento nos primeiros meses. Outra 

medida adotada foi que cortamos ao máximo os investimentos nos demais produtos, 

nossa empresa vai investir novamente altos valores quando ela novamente se 

restabelecer nas finanças. 

. 

2.3.4.5 Análise crítica da atuação da empresa 

 

2.3.4.5.1 Maio 

 

Nossa empresa poderia ter traçado uma tática melhor para se manter no topo 

das vendas, caímos em colocação por falta de estudo e avaliação de preço de 

mercado e investimento. 

 

2.3.4.5.2 Junho 

 

Continuamos a cair e avaliamos que nosso método de jogo talvez não seja o 

correto, estamos reunindo nossa equipe e discutindo qual seria a melhor estratégia 

de recuperação no momento. 

 

2.3.4.5.3 Julho 

 

Nossa empresa não conseguiu se erguer ate o momento o que nos preocupa 

e nos instabiliza, pois acreditávamos estar no caminho certo e ficamos confusos se 

essa é a forma certa de pensar e agir.  Nossa empresa passa por momentos ruins o 

que nos levou a fazer um estudo das demais empresas envolvidas e notar que os 

nossos consumidores estão preferindo o melhor custo beneficio o que nos levou a 

pensar sobre as estratégias tomadas ate o momento e reavaliar o que seria a melhor 

solução para empresa voltar a se erguer no momento. 
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2.3.4.5.4 Agosto 

 

Analisando as demais empresas, constatamos que nosso preço estava muito 

elevado e que não devemos fazer tantos investimentos já que a parte financeira da 

empresa passa por momento delicado que requer atenção. 

 

2.4 Análise da Concorrência: Segundo Quadrimestre, pontos positivos e 

negativos: 

 

2.4.1 Empresa 1: E1_Curitiba - 21 

 

Pontos Positivos: Tomando como base o 2o quadrimestre, podemos perceber 

que a empresa E1 é uma forte concorrente de telefonia, dentre os pontos positivos 

esta o preço atraente o que faz a empresa ficar no topo da abrangência de mercado 

nesse segmento. 

Pontos Negativos: Como ponto negativo, podemos citar a queda que a 

empresa vem sofrendo devido a concorrência praticar preços próximos o que faz 

com que ela perca posição no mercado. 

 

2.4.2 Empresa 2: E2_Curitiba – 21 

 

Pontos Positivos: Analisando os dados notamos que sempre esteve em 

posições semelhantes em todos os meses analisados, provavelmente por ter uma 

estratégia de mercado bem definida. Então como ponto positivo, temos a própria 

definição de publico alvo o que faz com que ela se mantenha em posições estáveis. 

Pontos Negativos: Como negativo a concorrência que pode absorver uma 

fatia do seu publico devido ao preço que pode ser facilmente alcançado pela 

concorrência, fazendo da sua estratégia alvo fácil de ser copiado. 

 

2.4.3 Empresa 3: E3_Curitiba – 21 

 

Pontos Positivos: Podemos analisar com base no segundo quadrimestre que 

a empresa E3 possui uma alta fatia de mercado. 

Pontos Negativos: Como ponto negativo notamos uma constante oscilação 

nos preços dos produtos, que aponta uma certa falta de estudo sobre o mercado. 
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2.4.4 Empresa 5: E5_Curitiba - 21 

 

Pontos Positivos: A Empresa possui valor nos aparelhos celulares que 

variaram de R$ 450,00 a R$ 550,00, Smartphone com valor de R$ 2.100,00 , o mais 

alto do mercado, até R$ 1700,00 no final do quadrimestre .Tablet 2.750,00 (segundo 

mais alto do mercado) a R$ 2.350,00 e R$2.380,00 obtendo a maior fatia do 

mercado em junho nos samartphones e tablet. Até o final do quadrimestre se 

manteve estável em sua política de preços e consequentemente sua fatia de Mark 

share. 

Pontos Negativos: Empresa um tanto quanto instável com relação a sua 

política de preços de seus aparelhos no mercado. Estando no inicio do quadrimestre 

com uma fatia de apenas 1,06% de market share no ramo de smartphone devido ao 

seu alto preço. No celular também seu preço foi bastante alto tendo pequena fatia de 

market share. 

 

2.4.5 Empresa 6: E6_Curitiba – 21 

 

Pontos Positivos: Política de preços estável em celulares e nos smartphones 

sem grandes variações nos preços e fatia de market share. 

Pontos Negativos: Definir pontos estratégicos para aumentar mais sua 

participação no mercado. 

 

2.4.6 Empresa 7: E1_Joinville – 10 

 

Pontos Positivos: a empresa continuo com seu foco em celulares e 

smartphones bem definidos, oferecendo aos seus cliente bons produtos e com 

preços acessíveis à todos. 

Pontos Negativos: Na análise do segundo quadrimestre notamos que a 

empresa pareceu ter tirado completamente o foco do seu investimento no tablete, 

mantendo ainda seu foco em celulares e smartphones, não sabendo aproveitar o 

mercado, ainda que pequeno, porem lucrativo, de tablete. 

 

2.4.7 Empresa 8: E2_Joinville – 10 
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Pontos Positivos: a empresa não variou muito seus preços ao longo do 

segundo quadrimestre manteve seus preços estáveis e, além disso, manteve sua 

posição no mercado também bem estável, o que fez, na nossa análise perceber que 

essa empresa é bem estável no mercado. 

Pontos Negativos: a empresa manteve sua estratégia ao longo de todo 

segundo quadrimestre, o que fez dela ficar vulnerável a qualquer mudança que o 

mercado viesse a sofrer. 

 

3 ANALISE DO PLANO DE NEGÓCIOS 

 

 

3.1 O Mercado Pet no Brasil 

 

Nos últimos anos o mercado de animais de estimação brasileiro tem 

apresentado um potencial cada vez maior. O Brasil é hoje o quarto país no ranking 

de população de animais de estimação no mundo. Hoje a população de animais de 

estimação cresce proporcionalmente ao número de pessoas, fazendo dos negócios 

ligados ao mundo pet investimentos lucrativos e com excelente perspectiva de 

crescimento. Dessa forma devemos considerar a importância do nosso mercado 

para o restante do mundo. Os números e crescimento desse mercado impressionam 

muito. 

Hoje já estão evidentes as transformações significativas que ocorreram no 

perfil e nos hábitos da população no que diz respeito ao mercado em questão e aos 

cuidados com o seu animal de estimação. O consumo dos produtos e dos serviços 

oferecidos pelo mercado aumentou significativamente. 

Para darmos inicio de fato ao assunto temos que começar ressaltando a 

importância do Brasil no desenvolvimento e crescimento do mercado Pet mundial. 

Segundo a Associação Brasileira de Indústria de Produtos para Animais de 

Estimação (ABINPET), o Brasil está entre as principais forças motrizes do mercado 

pet mundiais.  

 

Segundo estimativas do IBOPE (instituto Brasileiro de Opinião Pública 
e Estatística), cerca de 59% dos domicílios têm algum animal de 
estimação, sendo que em 44% deles há pelo menos um cachorro e 
em 16% pelo menos um gato. 
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Conforme a mesma fonte, 63% das famílias das classes A e B 
possuem animais de companhia. Já na classe C, este número é de 
64%, e na classe D este percentual cai para 55%. 
Segundo a ABMA (Associação Brasileira do Mercado Animal), 43% 
do faturamento bruto do segmento vêm de alimentação. O restante é 
distribuído entre acessórios (9,6%), medicamentos (8,6%) e produtos 
e serviços como consultas, vacinações, exames, etc.

1
 

 

Com esses números conseguimos perceber quão importante o Brasil é nesse 

setor tanto para o mundo quanto para os negócios nacionais. Atualmente este é um 

negócio que cresce a cada dia e que tornou-se lucrativo para todos os envolvidos. 

Ainda segundo dados da Associação o mercado pet brasileiro representa 

cerca de 0,34% do PIB nacional, estando a frente de setores como geladeiras e 

freezers, componentes eletrônicos e produtos de beleza. O Brasil tem previsão de 

ficar atrás somente dos Estados Unidos no setor. Falando de faturamento mundial 

este deve chegar à casa dos USD100 milhões. 

Para 2014 a Associação prevê um crescimento ainda maior do mercado. A 

Abinpet estima um aumento de 9,2% e relação a 2013 consolidando o país na 

posição de segundo lugar no mercado mundial, continuando atrás somente dos 

Estados Unidos. Segundo José Edson Galvão de França, presidente da Abinpet, as 

vendas de Pet Food continuarão sendo a maior fonte de receita, seguida do Pet 

Serv. 

 

A Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de 
Estimação (Abinpet) estima que, para 2014, o crescimento do 
faturamento do setor chegue a 8,2% sobre o ano passado, atingindo 
o valor de R$ 16,47 bilhões. De 2012 para 2013, o aumento foi de 
7,3%. O valor da receita abrange os segmentos de Pet Food 
(alimentação), o maior de todos eles, Pet Serv (serviços), Pet Care 
(equipamentos, acessórios e produtos para higiene) e Pet Vet 
(medicamentos veterinários).

2
 

 

A Associação (Abinpet) representa a indústria Pet. A entidade congrega os 

segmentos Pet Food (alimento), Pet Vet (medicamentos veterinários) e Pet Care 

(equipamentos, acessórios e produtos para higiene e beleza). A ABINPET é 

responsável ainda por compilar todos os dados da Indústria PET. 

                                                           
1
 CARVALHO, Vininha F. Perfil do Mercado Pet Brasileiro. De 02 de Maio de 2005. Acesso em 06 de 

Janeiro de 2015.  http://www.animallivre.com.br/home/?tipo=noticia&id=1321  
2 ABINPET. Abinpet prevê crescimento de faturamento de 8,2% para setor pet, que deve faturar R$ 

16,47 bi em 2014. 8 de Julho de 2014. Acesso em 16 de Dezembro de 2014. 

http://abinpet.org.br/imprensa/noticias/abinpet-preve-crescimento-de-faturamento-de-82-para-setor-

pet-que-deve-faturar-r-1647-bi-em-2014/  

http://www.animallivre.com.br/home/?tipo=noticia&id=1321
http://abinpet.org.br/imprensa/noticias/abinpet-preve-crescimento-de-faturamento-de-82-para-setor-pet-que-deve-faturar-r-1647-bi-em-2014/
http://abinpet.org.br/imprensa/noticias/abinpet-preve-crescimento-de-faturamento-de-82-para-setor-pet-que-deve-faturar-r-1647-bi-em-2014/
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Atualmente o Brasil possui cerca de 103 milhões de animais de estimação. 

Desses cerca de 30 milhões são cães e o restante se divide entre gatos, peixes, 

aves dentre outros (répteis e pequenos mamíferos). O setor de criação de mascotes 

poderia ser muito maior se não fosse a alta carga tributária e a quantidade de 

exigências e suas severidades. A redução da carga tributária tanto para criadores 

como para Pet Care garantiria mais empregos e incentivaria investimentos. 

Conforme já citado no paragrafo anterior, o que ainda atrapalha o mercado 

pet brasileiro é a alta carga tributária paga pelo setor, “em tempo, a carga tributária 

do setor pet europeu é de 18,50%, e nos Estados Unidos não passa de 7%. No 

Brasil, os impostos consomem cerca de 50% do faturamento do setor, em tributos 

como IPI, PIS/COFINS e ICMS.”3 

 

Essa indústria paga tributos como o IPI e o PIS/COFINS, que cobram 

respectivamente 10 e 9,25% do valor dos produtos industrializados. 

Somados ao ICMS, de 18%, e à substituição tributária do ICMS, de 

mais 10%, atinge-se 50%. “O alimento humano básico só paga o 

ICMS, então o abismo é gigantesco”, afirma Galvão de França. Até o 

final deste ano, o setor pet deve representar 0,39% do PIB brasileiro. 

Esse valor é bastante representativo e reflete a contribuição desse 

mercado para a economia do país. 

Em países como os Estados Unidos, maior mercado pet do mundo, a 

carga tributária da alimentação de humanos e animais é igual, de 

cerca de 7%. A alta dos impostos também se deve ao aumento do 

valor dos insumos, ou seja, o valor das commodities influencia 

diretamente no custo do alimento.
4
 

 

Com rações, brinquedos e atendimentos, entre outros produtos, a indústria 

pet movimenta bilhões. O Brasil deve fechar o ano com um faturamento de R$ 15,4 

bilhões, um aumento de 8,1% em relação a 2012, e assim permanecer em segundo 

lugar em nível mundial, ao lado do Japão. 

                                                           
3
 ABINPET. Abinpet prevê crescimento de faturamento de 8,2% para setor pet, que deve faturar R$ 

16,47 bi em 2014. 8 de Julho de 2014. Acesso em 16 de Dezembro de 2014. 

http://abinpet.org.br/imprensa/noticias/abinpet-preve-crescimento-de-faturamento-de-82-para-setor-

pet-que-deve-faturar-r-1647-bi-em-2014/  
4
 ABINPET. Taxa tributária é o maior entrave para acesso aos produtos pet no Brasil, afirma entidade. 

Sem data. Acesso em 06 de Janeiro de 2015. http://abinpet.org.br/imprensa/taxa-tributaria-e-o-maior-
entrave-para-acesso-aos-produtos-pet-no-brasil-afirma-entidade/ 

http://abinpet.org.br/imprensa/noticias/abinpet-preve-crescimento-de-faturamento-de-82-para-setor-pet-que-deve-faturar-r-1647-bi-em-2014/
http://abinpet.org.br/imprensa/noticias/abinpet-preve-crescimento-de-faturamento-de-82-para-setor-pet-que-deve-faturar-r-1647-bi-em-2014/
http://abinpet.org.br/imprensa/taxa-tributaria-e-o-maior-entrave-para-acesso-aos-produtos-pet-no-brasil-afirma-entidade/
http://abinpet.org.br/imprensa/taxa-tributaria-e-o-maior-entrave-para-acesso-aos-produtos-pet-no-brasil-afirma-entidade/
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A alta carga tributária também é um gargalo para as exportações do setor. Se 

esse gargalo não existisse, juntamente com gargalo fiscal, regulatório, de 

inteligência de mercado e de governança de cadeia, o Brasil seria um grande 

exportador no setor pet. A diminuição dos impostos geraria mais emprego, mais 

investimentos na indústria e também poderia facilitar a exportação. Quanto maior o 

mercado interno, quanto mais forte maior a facilidade de colocar os produtos lá fora. 

Inicialmente o setor não exportava nada, ou seja, tudo que era fabricado aqui 

no Brasil, era consumido pelo mercado interno. As exportações do setor começaram 

de fato em 2004 com um convenio feito com a Pet Brasil, isso abriu as portas do 

mercado para o mundo, mercado esse que já na época representava o segundo 

maior em termos de faturamento. 

 

As exportações brasileiras deverão ter alta de 9,3% sobre o ano 
passado: em 2013, o faturamento em exportações ficou em cerca de 
US$ FOB 231,9 milhões. Neste ano, estimam-se US$ FOB 253,4 
milhões (US$ FOB 126,8 confirmados até o primeiro semestre). Ao 
mesmo tempo, e de maneira positiva, as importações têm sofrido 
queda, e devem ter diminuição em até 69,6% neste ano em relação a 
2013 (US$ FOB 10,9 milhões) chegando a US$ FOB 3,33 milhões.

5
 

 

Conquistar mercados internacionais e aumentar a competitividade no 

mercado interno tem sido os principais objetivos da indústria pet brasileira. Para 

tanto, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 

(Abinpet), por meio de seu programa de fomento às exportações, Pet Brasil, criou o 

Programa de Desenvolvimento e Inovação das empresas do setor Pet (PDI Pet), em 

parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportação e Investimentos 

(Apex-Brasil).  

Com essa parceria a ABINPET tem obtido resultados bastante positivos para 

aquelas empresas que estão associadas ao Projeto Pet Brasil. No primeiro semestre 

de 2014 as exportações tiveram um crescimento de aproximadamente 14% em 

relação aquelas empresas que não participam do programa. 

 

                                                           
5
 ABINPET. Abinpet prevê crescimento de faturamento de 8,2% para setor pet, que deve faturar R$ 

16,47 bi em 2014. 8 de Julho de 2014. Acesso em 16 de Dezembro de 2014. 
http://abinpet.org.br/imprensa/noticias/abinpet-preve-crescimento-de-faturamento-de-82-para-setor-
pet-que-deve-faturar-r-1647-bi-em-2014/  

http://abinpet.org.br/imprensa/noticias/abinpet-preve-crescimento-de-faturamento-de-82-para-setor-pet-que-deve-faturar-r-1647-bi-em-2014/
http://abinpet.org.br/imprensa/noticias/abinpet-preve-crescimento-de-faturamento-de-82-para-setor-pet-que-deve-faturar-r-1647-bi-em-2014/
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3.1.1 A tecnologia a favor dos pets 

 

O crescente mercado de gadgets para animais de estimação confirmam esse 

hipótese de que a tecnologia não está somente a favor dos seres humanos. De 

acordo com informações da BBC, os americanos estão gastando cada vez mais com 

seus animais de estimação, “os americanos estão gastando mais do que nunca com 

seus animais domésticos - um total de US$ 50 bilhões no ano passado (cerca de R$ 

86,4 bilhões).”6, a cifra consta em um relatório lançado pela Associação de Produtos 

para Animais Domésticos dos Estados Unidos. 

Entre os vários gadgets existentes, está o Puppy Tweets, um produto para 

cachorros e gatos que agrega uma etiqueta eletrônica à coleira do Mascote e 

identifica quando, por exemplo, o cão late, se move ou brinca. Cada ação é enviada 

a um receptor USB conectado a um computador, tablet ou cellular. Outra opção para 

quem quiser inserir seu animal de estimação no mundo tecnológico é uma coleira 

localizadora, um dispositivo com GPS integrado chamado Retrieva, ideal para quem 

vive com medo de perder seu melhor amigo canino. A coleira, impermeável, oferece 

a localização do mascote a todo o momento, localização esta que pode ser 

acompanhada através do celular ou de um computador. A bateria dura cerca de sete 

dias e se alguém tentar tirar a coleira do cão, um sinal de alarme é enviado ao dono 

do animal.  

 

3.2 Pet Chatz – apresentação do novo produto da empresa Cherry 

 

Tendo em vista as crescentes e rápidas evoluções no mercado de tecnologia 

e inovação em Tecnologia da Informação nos vemos obrigados a efetuar constantes 

estudos e pesquisas para entender as necessidades dos consumidores hoje e nos 

próximos anos. Hoje nossos consumidores precisam da tecnologia cada vez mais a 

seu favor, foi pensando nisso que a empresa Cherry começou a investir fortemente 

nesta área. Com o intuito de crescer cada vez mais no mercado em que atua a 

Cherry Inc, utilizando uma estratégia comercial, se fundiu a uma empresa norte 

americana, que possui alta tecnologia em softwares, para unir suas forças através 

                                                           
6
 BBC BRASIL. Gasto de americanos com animais domésticos superou R$ 86 bi em 2011. De 04 de março de 

2012. http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/03/120122_aniamais_eua_gastos_bg.shtml, acesso em 
16 de Dezembro de 2014. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2012/03/120122_aniamais_eua_gastos_bg.shtml
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do aumento de sua capacidade fabril atual, recursos, melhora da tecnologia 

utilizada, fatia de mercado, para que com esta união , tudo isso com o objetivo de 

expandir seu  mercado e aumentar a rentabilidade da empresa. 

Não é nenhum segredo que as pessoas precisam estar longe de casa por 

mais tempo do que gostariam, por causa do trabalho e responsabilidades familiares. 

Isso pode ser bastante difícil para alguns, especialmente quando eles têm animais 

de estimação. Essa é uma nova maneira de se conectar e interagir com seu pet. 

Esteja com seu ele em qualquer lugar durante todo o dia, basta se conectar através 

do seu computador, tablet ou smartphone. 

 

 

PetChatz é uma unidade de parede habilitado para WiFi que tem o sistema de 

vídeo bidirecional e capacidade de dispensar alimento para o animal de estimação 

(há um comedouro on board) com um clique. O sistema é controlado remotamente 

através do site da PetChatz.com. O produto também é equipado com som e 

detecção de movimento, de modo que os usuários podem ser alertado quando seu 

animal de estimação está perto do dispositivo. 

PetChatz dá ao seu animal uma experiência sensorial alegre. Ele pode te ver, 

ouvir e sentir o seu amor com as delícias e aromas suaves que você fornece. O 

PetChatz pode ser abastecido com aromas de sua preferencia e do animal. Através 

de um ventilador que existe dentro do componente, ele sopra o aroma escolhido 

para que seu pet disfrute de seu aroma preferido e tenha uma experiência única. 

Seu dia se torna um pouco mais fácil; o tempo longe se torna um pouco mais curto. 

Há ainda a opção de preencher seu aparelho com petiscos para seu animalzinho e 

com um clique ele receberá sua recompensa. 
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O aparelho é pequeno e elegante, muito resistente a mastigação, o que torna 

PetChatz ideal para a segurança do seu pet e durabilidade para o produto. Leva 

apenas alguns minutos para configurar e cria memórias que duram uma vida. Não 

importa onde quer que você vá, ao trabalho ou viajar, você pode interagir com o seu 

animal de estimação. 

 

 

Conecte seu PetChatz à sua rede doméstica sem fio. Entre na página da web 

www.petchatz.com no seu computador - ou faça o download do app PetChatz em 

seu smartphone ou tablet. Faça o check-in com o seu animal de estimação em 

qualquer lugar, a qualquer hora. Um toque especial diz seu animal de estimação que 

você está chamando. Diga Olá e compartilhe o seu sorriso através da tela de cor 

PetChatz. Além de dispensar petiscos e aromas você ainda pode gravar e 

compartilhar vídeos com seus amigos nas redes sociais. 

 

3.2.1 Onde nosso produto, o PetChatz, será comercializado 

 

A empresa busca distribuir seus produtos em todo o território nacional, porém 

sua maior fatia de mercado de consumidores potenciais está nas regiões Sul e 

Sudeste.  A área comercial responsável está fazendo a comercialização dos 

produtos, junto aos intermediários para chegar até o consumidor final. Cobrirá as 

cidades previamente escolhidas para o inicio das atividades (cidades alvos). Fará 

também a orientação e avaliação necessária ao suporte de vendas (promotores) 

objetivando a maximização e alavancagem de vendas. Os principais pontos de 

vendas são os Pet Shops, mercados e nossa loja online. 

 

 

http://www.petchatz.com/
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3.3 Colaboração social da empresa Cherry 

 

O mercado atual preza muito pela responsabilidade social da empresa. Foi 

pensando nisso que a empresa desenvolveu um chip localizador que será doado as 

instituições que abrigam animais abandonados. Dessa forma, essas instituições 

podem ter um controle maior sobre os animais entregues as famílias adotivas. 

Será disponibilizado a tecnologia para as associações de proteção animal nas 

principais cidades do país para ajudar no monitoramento dos cães e gatos que estão 

sob custodia destes lugares facilitando no monitoramento e cuidado dos mesmos. A 

tecnologia do chip também será fornecida às sociedades de proteção com o intuito 

de monitorar o estado da saúde e se há abandono ou não do Pet que foi doado. 

 

3.4 Legislação e Proteção 

 

Configuram crime ambiental abusos e maus-tratos contra animais e deve ser 

reportado à polícia. Essa é reponsável por instaurar u inquérito e prosseguir com a 

investigação. A denuncia de maus-tratos é legitimada pelo Art. 32, da Lei Federal nº. 

9.605 de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) e pode ser feita em uma delegacia de 

polícia ou junto ao Ministério Público. O decreto 24645/34 (Decreto de Getúlio 

Vargas) determina quais atitudes podem ser consideradas como maus-tratos e 

estabeleça medidas de proteção aos animais. 

As penas variam de 3 a 6 meses de detenção e multa por maus tratos.   

 

Artigo 32 da Lei Federal nº. 9.605/98 È considerado crime praticar ato 
de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, doméstico 
ou domesticados, nativos ou exóticos. § 1º Incorre nas mesmas 
penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, 
ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos 
alternativos. § 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se 
ocorre morte do animal.

7
 

 

Os atos de maus-tratos e crueldades mais comuns são: 

 abandono; 

 manter animal preso por muito tempo sem comida e contato com seus 

donos/responsáveis; 

                                                           
7
 BRASIL. LEI Nº 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
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 deixar animal em lugar impróprio e anti-higiênico; 

 envenenamento; 

 agressão física, covarde e exagerada; 

 mutilação; 

 utilizar animal em shows, apresentações ou trabalho que possa lhe causar 

pânico e sofrimento; 

 não procurar um veterinário se o animal estiver doente; 

 

3.5 Análise SWOT 

 

FORÇAS FRAQUEZAS 

 Mercado em franco crescimento; 

 Demanda para esses tipos de 
produtos está em franca 
ascendência no Brasil, que é o 
segundo maior mercado pet do 
mundo e já possui a quarta maior 
população de animais de 
estimação. 

 Produto diferenciado; 

 Distribuição nos principais pontos 
de vendas nas Capitais; 

 Vendas do Pet Chat podem 
impulsionar outros produtos da 
empresa; 

 Produto já é comercializado nos 
países norte- americanos; 

 

 Resistência  o publico em função 
do preço; 

 Ainda não há uma 
conscientização da maioria da 
população da importância dos 
cuidados dos Pets. 

 Produto Pet Chat, não abrange 
todas as classes sociais. 

 Poucos contatos no meio 
veterinário. 

 Cidades de interior ainda com 
pouco acesso ao produto devido à 
logística. 

 

OPORTUNIDADES AEAÇAS 

 Utilização do produto Pet Chat 
para outros animais e futuramente 
para crianças; 

 Diversificação da oferta de 
serviços adicionais. 

 Abertura de filiais e parcerias em 
outras cidades, e até com 
formatos diferenciados. 

 Construção de parcerias com 
empresas que tenham como 
clientes proprietários de animais 
de estimação, com uma vida 
social intensa ou que viajam 
frequentemente, seja a negócios 
ou a lazer. 

 Oportunidade de parceria com 

 Concorrência atual com preços 
inferiores e novos entrantes com 
proposta de valor semelhante. 

 Recessão econômica: menos 
gastos com este tipo de produtos, 
mais tempo em casa, e menor 
necessidade de deixar o Pet 
sozinho. 

 Mercado de produtos piratas e 
sites chineses. 

 Leis nacionais que inibem a 
importação das peças para a linha 
de produção. 

 Variação cambial; 
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ONGs; 

 Oportunidade de parcerias 
Internacionais para reduzir custos 
e facilitar a abertura de vendas em 
outros países. 

 
 

3.6 Estratégia de Marketing 

 

“A visão de estratégia de marketing mercado-alvo, a empresa distingue os principais 

segmentos de mercado, orienta-se para um ou mais desses segmentos e 

desenvolve produtos e programas de marketing sob medida para cada um deles.” 

(KOTLER,2000) 

 

Os nossos produtos exigem este tipo de marketing, onde após identificar o 

principal segmento e nossos principais clientes, adotam-se ações para conquistá-

los. 

O marketing da empresa é feito visando a conquista do nicho escolhido 

(principalmente para o Pet Chat) em que o publico alvo são pessoas que possuem 

um Pet e tem uma vida ativa no trabalho no dia a dia. Em pesquisa realizada na 

cidade de Curitiba, constatou-se que mais da metade dos Curitibanos tem animais 

de estimação, 56,3% responderam que possuem  e 43,7 %  não possuem e dentro 

dos que responderam que possuem 83,1% possuem Cachorro (Fonte: Ibrain 

Infografia : Gazeta do Povo ). 

Dentro destes números e de outras cidades do Brasil temos como efetuar 

uma previsão de Market Share que podemos alcançar. 

O Marketing da Empresa é baseado na teoria dos 4 Ps, ou Mix de Marketing:  

Produto, Preço, Praça e Propaganda. 

O marketing mix ou composto de marketing é um conjunto de variáveis 

controláveis que influenciam a forma como os consumidores respondem ao mercado  

e consiste naquilo que a empresa pode fazer no sentido de influenciar a procura pelo 

seu produto , visando alcançar o nível desejado de vendas junto do seu mercado-

alvo . O conceito, apresentado por Neil Borden nos anos 60 como sendo uma lista 

de elementos importantes ou "ingredientes" que permitem desenvolver o programa 

de marketing de uma empresa , foi baseado na expressão utilizada por James 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A1vel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_marketing
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plano_de_marketing
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Culliton na caracterização de um executivo de marketing como sendo um 

"misturador de ingredientes" . (http://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing_mix). 

Como parte de nosso planejamento de marketing , é de fundamental 

importância mensurarmos o potencial de demanda, projeções de mercado e fatia 

atual que temos de market share. E Conhecer os concorrentes é fator crítico para o 

planejamento eficaz de marketing, portanto devemos sempre comparar seus 

produtos, preços e promoções, para assim identificarmos  as áreas de vantagens e 

desvantagens competitivas. Por este motivo a mensuração mensal do retorno obtido 

com o investimento é essencial. 

 

3.7 Estratégia de RH 

 

Estratégia em recursos humanos (RH) é uma prática que as empresas devem 

adotar com extrema urgência. Para traçar uma boa estratégia, o setor de RH precisa 

da ação conjunta de todos os colaboradores, de forma que não existe uma fórmula 

pronta para elaborá-la. 

O processo de formação da estratégia está diretamente ligado a estratégia 

corporativa e funcional, necessitando de um longo prazo para se tornar eficaz. 

Alguns requisitos podem ser colocados em destaque: 

 Disciplina e comunicação constante; 

 Conhecimento de tecnologias, produtos, mercados e estrutura organizacional; 

 Visão sistêmica e estruturas fluídas; 

 Integração interna; 

 Visão ou missão essencial – base da organização. 

O objetivo principal da estratégia de recursos humanos é ter funcionários mais 

satisfeitos, eficazes, produtivos e que sejam estáveis. Isso tudo deve ainda estar 

atrelado a capacidade de adaptação e flexibilidade dos colaboradores, observando-

se o nível de comprometimento a equipe. 

A capacidade do setor de fazer esse planejamento ajuda as empresas a 

manter o ambiente de trabalho saudável e por consequência aumentar a capacidade 

de cada pessoa, trazendo estabilidade à empresa para gerar lucros sem oscilação 

no mercado por ter uma mão de obra instável. 
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"No que diz respeito ao desempenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não 

existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz". (Ayrton Senna) 

 

3.7.1 O papel do profissional de RH na estratégia da empresa 

 

Conhecer o negócio da empresa, missão, visão e valores são necessidades 

de todos os colaboradores, principalmente daqueles que atuam no setor de 

Recursos Humanos. Para desempenhar bem a sua função, "vestir a camisa" e 

sentir-se pertencente ao negócio, todos os funcionários devem conhecer os 

objetivos de sua empresa para poder integrar-se ao meio e estar em consonância 

com as metas da organização. O planejamento estratégico deve ser comunicado, 

desde o nível estratégico até o operacional. A comunicação dentro da empresa deve 

ser clara e objetiva, transmitida pelos seus líderes e acompanhada de perto pelo 

setor de recursos humanos. Os profissionais de recursos humanos devem 

posicionar-se na organização, atuando de forma estratégica. Quando se conhece a 

estratégia do negócio, é possível acompanhar e monitorar a comunicação dentro da 

empresa, tomando decisões e realizando ações em todos os subsistemas, alinhados 

à estratégia empresarial. 

É fundamental que o setor de recursos humanos tenha acesso as 

informações estratégicas da empresa, e possa participar ativamente deste processo 

de planejamento. Agir de forma estratégica é ter abertura para participar das 

reuniões de diretoria, não apenas como um ouvinte, mas como alguém que vai 

entender e poder colaborar para o desenvolvimento e alcance dos objetivos 

organizacionais.  

Através dos norteadores estratégicos da organização, é possível recrutar e 

selecionar pessoas de acordo com os valores da empresa, desenvolver e aplicar 

programas de treinamento baseados nas estratégias organizacionais, manter e 

gerenciar a cultura e o clima organizacional e elaborar planos de remuneração 

dentro do perfil estratégico da empresa. Também é possível desenvolver programas 

de comunicação interna conforme as "regras", de maneira que as informações 

possam fluir sistematicamente e dentro dos padrões e valores da empresa. 

Para que os recursos humanos sejam, o que hoje chamamos de RH 

estratégico, os profissionais que atuam nesta área precisam desenvolver e possuir 

diversas habilidades e atitudes que irão auxiliar a sua inclusão no nível estratégico 
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das organizações. É necessário ter uma excelente capacidade de comunicação e 

atitude de posicionamento dentro da empresa, de maneira que consiga ter acesso e 

possa participar de forma efetiva das decisões estratégicas do negócio. É preciso 

agir, saber negociar, liderar e ter uma capacidade de ver o negócio de maneira 

global, a chamada visão sistêmica, e não ficar simplesmente esperando um convite 

da diretoria para participar deste processo. Saber vender o seu ponto de vista, a sua 

importância dentro da empresa é um fator determinante, onde somente assim os 

profissionais de recursos humanos poderão ter a oportunidade de participar, 

conhecer melhor as outras áreas da empresa, apresentar seus projetos conforme os 

objetivos e assim poder programar e apresentar os resultados da sua área para a 

empresa.  

Iniciativa, conhecimento e negociação: essas são as principais competências 

que deverão ser desenvolvidas nos profissionais de recursos humanos. É 

necessário compreender muitas vezes, inclusive, conceitos de outras áreas, como 

por exemplo: marketing, finanças e logística. Podendo entender a linguagem dos 

demais setores de uma empresa, será mais fácil entender o que eles dizem, 

propõem e assim poder argumentar as suas necessidades e sugestões de maneira 

mais fácil. Ser estratégico é posicionar-se de maneira coerente e participativa, 

podendo integrar as áreas e proporcionar o melhor para os colaboradores da 

organização, buscando aperfeiçoar resultados através das pessoas. 

 

MISSÃO 

Superar as expectativas de nossos parceiros utilizando as melhores estratégias na 

busca do melhor produto de mercado para os pets. 

VISÃO 

Ser reconhecido como o mais respeitoso site para pets. 

VALORES 

Prestar um serviço diferenciado, respeitando cada cliente que nos procura, seja para 

uma parceria, seja na busca de uma nova oportunidade em comunicação com os 

pets. 

 

3.8 Estratégia Financeira 
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O Pet Chatz, conforme já citado anteriormente, é de origem Americana e 

atualmente é vendido nos Estados Unidos e Canadá. Pet Chatz foi criado pelo Dr. 

Mark Kroll, que notou a necessidade dessa conexão entre o humano e seu animal 

durante períodos que estariam distantes. Hoje ele considera essa sua invenção mais 

divertida. 

Anser Innovation LLC8 é uma empresa de tecnologia fundada em 2011 nos 

Estados Unidos, localizada no estado de Minessota. Desde sua fundação a empresa 

desenvolve plataformas de produtos tecnológicos que tem sido apreciado por líderes 

da indústria tecnológica. 

 

                           

 

A Anser Innovation LLC entrará no mercado brasileiro através de um 

processo de Fusão firmado com a empresa Cherry Inc. Através desta fusão as 

empresas buscam somarem seus recursos patrimoniais e empresariais, afetando, 

assim, a personalidade jurídica de todas as empresas envolvidas. Sendo assim o 

processo de fusão constitui negócio plurilateral que tem por finalidade jurídica a 

integração de patrimônios societários em uma nova sociedade. Uma das 

consequências principais desta operação jurídica é a extinção de todas as 

sociedades fundidas para que surja uma nova sociedade. 

A Anser entra no Brasil para utilizar a capacidade fabril da Cherry na 

produção dos seus produtos que serão distribuídos no Brasil e em breve ampliar a 

distribuição para outros países da América Latina. A Cherry deixará de produzir e 

vender os celular, liberando assim, parte do parque fabril para produção do Pet 

Chatz. 

A Anser Innovation LLC comprou a Cherry Inc pelo valor de R$16.994.548,56 

milhões, dessa forma ocorreu a extinção dessa sociedade e o ingresso dos sócios 

                                                           
8
 Anser Innovation LLC, a technology company, develops Internet-based software and hardware to enhance 

remote interaction and multi-sensory interaction. The company offers PetChatz, a greet and treat videophone 
that allows pet parents to interact with their pets from anywhere. It also engages in developing a Web-enabled 
audiovisual communication and medication therapy management system for caregivers and their dependents 
in aging adult and dependent child markets. The company was incorporated in 2011 and is based in Burnsville, 
Minnesota.  

http://www.anserinnovation.com/
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da sociedade extinta na nova sociedade criada. As ações da empresa serão 

distribuídas de forma igual para os sócios, 50% para cada lado.  

 

De acordo com o art. 1.120 do Código Civil, as sociedades que 
pretendem unir-se deverão cada uma delas, tomar a decisão neste 
sentido na forma estabelecida para os respectivos tipos societários. 
Os administradores das sociedades que pretendem a fusão 
revolverão a respeito dos aspectos negociais e técnicos da fusão, e 
elaborarão um projeto de ato constitutivo da nova sociedade que irá 
se formar e um plano de distribuição do capital social. Tais elementos 
serão apresentados na reunião ou assembleia de sócios das 
sociedades a serem fusionadas e acompanhadas do “protocolo de 
fusão”, que encerrará as justificativas econômicas da medida. 
Aprovado este protocolo, será necessário fazer a avaliação do 
patrimônio de cada uma dessas sociedades, tarefa esta que ficará a 
cargo de peritos especializados.

9
 

 

O produto será comercializado pelo valor inicial de R$2.050,00 sabendo que 

desse valor teremos um custo com salário dos empregados de R$787,50, custo com 

a compra da matéria prima necessária para produção de R$1.050,00 com despesas 

de impostos já inclusos, já que parte dos componentes eletrônicos serão importados 

da Anser Innovation nos Estados Unidos. 

 

 

CUSTO 
MÉDIO POR 

UNIDADE 

PREÇO DE 
VENDA 

DIFERENÇA % DE LUCRO 

PETCHATZ R$ 1.837,50 R$ 2.050,00 R$ 212,50 12% 

 

Inicialmente a empresa entende que as vendas serão baixas e que para isso 

devemos produzir em baixa quantidade e investir em promoção e propaganda e em 

tecnologia inovadora, para atrair os clientes e alavancarmos cada vez mais as 

vendas, gerando maior lucro à empresa e acionistas. 

Manteremos os investimentos em Inovação e Tecnologia e faremos um forte 

investimento em Propaganda e Promoção antes e após a entrada do produto no 

mercado. O papel do financeiro será incentivar esses investimentos, mas mantendo 

sempre o pé no chão para não exagerar nos valores investidos e assim garantir que 

                                                           
9
 BACHUR, Ana Beatriz T. Da transformação, incorporação, fusão e cisão de sociedades no direito 

brasileiro.  Sem data. Acesso em 06 de Janeiro de 2015. http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12883  

http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12883
http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=12883
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a empresa não entrará em novas dívidas devido investimento feito de forma 

exagerada. Será papel do departamento financeiro também, garantir que todos os 

departamentos trabalhem em conjunto para que todos saibam da situação da 

empresa e para que todos saibam gastar de forma eficiente o montante que lhe for 

direcionado para os custos do departamento. 

É muito importante mantermos o controle dos gastos já que a empresa deve 

cerca de R$1.500.000,00 derivados de empréstimos para cobrir os altos gastos dos 

meses anteriores. Então será foco do departamento financeiro quitar as dívidas e 

não permitir que a empresa entre em crédito rotativo para assim controlarmos todos 

os gastos e não termos nenhum prejuízo inesperado. Será foco do financeiro 

também ter sempre dinheiro investido em aplicações financeiras para possíveis 

imprevistos. 

O departamento financeiro irá trabalhar junto com as demais áreas para 

manterem o controle dos gastos e dos lucros e assim todos saírem ganhando o com 

o resultado positivo da empresa. 
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4 TCC EM RECURSOS HUMANOS 

 

Esta nova etapa do trabalho é relativa ao que se convencionou chamar de 

Trabalho de Conclusão de Curso. Nela as atividades do setor de Recursos 

Humanos, serão aprofundadas. Ou seja, as estratégias de RH antes mencionadas 

na análise de plano de negócios ganharão maior atenção, sendo suas proposições 

mais detalhadas e fundamentadas. 

Desta forma, serão desenvolvidos alguns tópicos referentes a questões 

típicas da área de recursos humanos. São eles: estratégia RH, o papel do 

profissional de RH na estratégia da empresa, objetivos da gestão de RH da Cherry, 

processo de recrutamento e seleção, motivação no trabalho, benefícios aos 

trabalhadores, plano de cargos de salários, planejamento de treinamento e 

capacitações. 

 

4.1 Estratégia de RH 

 

Estratégia em recursos humanos (RH) é uma prática que todas as empresas 

devem adotar. Para traçar uma boa estratégia, o setor de RH precisa da ação 

conjunta de todos os colaboradores. 

O processo de formação da estratégia está diretamente ligado a estratégia 

corporativa e funcional, necessitando de um longo prazo para se tornar eficaz. 

Alguns requisitos podem ser colocados em destaque: 

• Disciplina e comunicação constante; 

• Conhecimento de tecnologias, produtos, mercados e estrutura organizacional; 

• Visão sistêmica e estruturas fluídas; 

• Integração interna; 

• Visão ou missão essencial – base da organização. 

O objetivo principal da estratégia de recursos humanos é ter funcionários mais 

satisfeitos, eficazes, produtivos e que sejam estáveis. Isso tudo deve ainda estar 

atrelado a capacidade de adaptação e flexibilidade dos colaboradores, observando-

se o nível de comprometimento a equipe. 

A capacidade do setor de fazer esse planejamento ajuda as empresas a 

manter o ambiente de trabalho saudável e por consequência aumentar a capacidade 
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de cada pessoa, trazendo estabilidade à empresa para gerar lucros sem oscilação 

no mercado por ter uma mão de obra instável. 

 

4.2 O papel do profissional de RH na estratégia da empresa 

 

Conhecer o negócio da empresa, missão, visão e valores são necessidades 

de todos os colaboradores, principalmente daqueles que atuam no setor de 

Recursos Humanos. Para desempenhar bem a sua função, "vestir a camisa" e 

sentir-se pertencente ao negócio, todos os funcionários devem conhecer os 

objetivos de sua empresa para poder integrar-se ao meio e estar em consonância 

com as metas da organização. O planejamento estratégico deve ser comunicado, 

desde o nível estratégico até o operacional. A comunicação dentro da empresa deve 

ser clara e objetiva, transmitida pelos seus líderes e acompanhada de perto pelo 

setor de recursos humanos. Os profissionais de recursos humanos devem 

posicionar-se na organização, atuando de forma estratégica. Quando se conhece a 

estratégia do negócio, é possível acompanhar e monitorar a comunicação dentro da 

empresa, tomando decisões e realizando ações em todos os subsistemas, alinhados 

à estratégia empresarial. 

É fundamental que o setor de recursos humanos tenha acesso as 

informações estratégicas da empresa, e possa participar ativamente deste processo 

de planejamento. Agir de forma estratégica é ter abertura para participar das 

reuniões de diretoria, não apenas como um ouvinte, mas como alguém que vai 

entender e poder colaborar para o desenvolvimento e alcance dos objetivos 

organizacionais.  

Através dos norteadores estratégicos da organização, é possível recrutar e 

selecionar pessoas de acordo com os valores da empresa, desenvolver e aplicar 

programas de treinamento baseados nas estratégias organizacionais, manter e 

gerenciar a cultura e o clima organizacional e elaborar planos de remuneração 

dentro do perfil estratégico da empresa. Também é possível desenvolver programas 

de comunicação interna conforme as "regras", de maneira que as informações 

possam fluir sistematicamente e dentro dos padrões e valores da empresa. 

Para que o recursos humanos seja, o que hoje chamamos de RH estratégico, 

os profissionais que atuam nesta área precisam desenvolver e possuir diversas 
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habilidades e atitudes que irão auxiliar a sua inclusão no nível estratégico das 

organizações. É necessário ter uma excelente capacidade de comunicação e atitude 

de posicionamento dentro da empresa, de maneira que consiga ter acesso e possa 

participar de forma efetiva das decisões estratégicas do negócio. É preciso agir, 

saber negociar, liderar e ter uma capacidade de ver o negócio de maneira global, a 

chamada visão sistêmica, e não ficar simplesmente esperando um convite da 

diretoria para participar deste processo. Saber vender o seu ponto de vista, a sua 

importância dentro da empresa é um fator determinante, onde somente assim os 

profissionais de recursos humanos poderão ter a oportunidade de participar, 

conhecer melhor as outras áreas da empresa, apresentar seus projetos conforme os 

objetivos e assim poder implementar e apresentar os resultados da sua área para a 

empresa. 

 

4.3 Missão, visão e valores 

 

4.3.1  Missão 

 

Nossa empresa Cherry é reconhecida como uma das maiores empresas que 

atua no mercado de tecnologia com responsabilidade social, ambiental e alto grau 

de desempenho com destaque para smartphones e tablets, queremos agradar por 

sua inovação e simplicidade, oferecendo soluções tecnológicas que gerem valor 

para o cliente, com qualidade, transparência e atitudes positivas que leve a marca a 

ser objeto de desejo. Nosso objetivo é simples: fazer os melhores produtos 

possíveis. O resultado desse objetivo são muitos: o crescimento exponencial da 

empresa, a satisfação e lealdade dos clientes, e possíveis lançamentos de novos 

produtos. 

 

4.3.2 Visão 

 

Temos a missão de lançar no mercado os produtos mais inovadores e de 

qualidade. Trabalhamos para clientes que procuram o melhor, não compram apenas 

um produto mas um estilo de vida. Todos aqueles que possuem nossos produtos 

ficam encantados e permanecem fiéis á marca pois ela esta sempre surpreendendo 
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a expectativa com sua qualidade, seu design inovador e tecnologia avançada, 

conquistando assim a confiança que tanto almejamos. Temos a politica de 

responsabilidade social e ambiental na nossa empresa. 

 

4.3.3 Valores 

 

 Satisfação – Trabalhar para que as nossas atividades superem as 

expectativas de clientes, sócios, funcionários e parceiros. 

 Qualidade – Atender de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo 

às necessidades do cliente. 

 Criatividade – Gerar idéias originais e úteis. 

 Comprometimento – Agir consciente de que a participação de cada um é 

fundamental para o sucesso do negócio. 

 Sustentabilidade – Satisfazer as necessidades do presente sem comprometer 

a capacidade de futuras gerações satisfazerem suas próprias necessidades. 

 

4.4 Objetivos da gestão de recursos humanos da Cherry 

 

 Agregar novos talentos à organização; 

 Avaliar o desempenho humano e melhorá-lo continuamente; 

 Proporcionar excelente condição de trabalho e melhorar a qualidade de vida 

no trabalho; 

 Recompensar os talentos pelo ótimo desempenho como reforço positivo e 

manter os talentos na empresa. 

 

4.5 Processos de recrutamento e seleção 

 

O recrutamento é o processo que atrai pessoas com grande potencial a se 

destacar e contribuir na organização. 

Existe o recrutamento interno e externo. O recrutamento interno atua sobre os 

funcionários que já estão trabalhando na empresa, promovendo-os ou transferindo- 

os para atividades mais complexas ou mais motivadoras. Já o recrutamento externo 

focaliza os candidatos do mercado de trabalho para trazer novas habilidades e 
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experiências para dentro da organização. 

A seleção de pessoas é um processo que filtra e que permite que apenas 

algumas pessoas possam ingressar na organização. 

Existe a seleção como processo de comparação, que é onde você analisa o 

que a organização quer e o que o candidato tem a oferecer. A seleção como 

processo de decisão e escolha é quando o gerente ou a diretoria da empresa 

analisa o candidato. 

Assim a seleção de pessoal comporta três modelos de tratamento: 

 Modelo de colocação: quando há apenas um candidato e apenas uma vaga a 

ser preenchida; 

 Modelo de seleção: quando há vários candidatos e apenas uma vaga a ser 

preenchida; 

 Modelo de classificação: quando há vários candidatos e várias vagas a serem 

preenchidas (CHIAVENATO,1999). 

Em um processo de seleção o candidato passa por algumas aplicações 

técnicas como: entrevistas; testes de conhecimento; testes psicológicos; testes de 

personalidade; técnicas de simulação. 

A organização é que define qual método utilizar, e este método deve ser 

eficiente e eficaz. A eficiência consiste em fazer corretamente as coisas (saber 

entrevistar bem, aplicar testes). A eficácia em alcançar resultados e atingir objetivos 

(trazer os melhores talentos para a organização). 

A entrevista comportamental é estrategicamente estruturada para investigar o 

comportamento passado dos candidatos e planejar a base no perfil de 

competências. (RABAGLIO, 2004) 

Para preparar uma entrevista deve-se: 

 Analisar os currículos (conferindo os pré-requisitos, pretensão salarial e as 

inconsistências); 

 Utilizar um local reservado (é preferível uma mesa redonda, não seja 

interrompido, e evite barulhos); 

 Pontualidade (o candidato já vem tenso, evite atrasos);  

 Bons materiais (ter em mãos todos os materiais necessários para a 

  atividade) (RABAGLIO, 2004). 

Para conduzir uma entrevista deve-se: 
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Primeiramente se apresentar ao candidato e mostrar a organização (políticas, 

valores e objetivos) deixando-o a vontade. Em seguida cheque as informações 

profissionais (onde trabalhou, datas e motivos de saída) e as pessoais (local de 

moradia, questões familiares e interesses). Para fechar de ao candidato a 

oportunidade de se expressar e tirar suas dúvidas (RABAGLIO, 2004). 

O entrevistador só deve fazer perguntas que levem o candidato a abordar 

temas relevantes para a especificação do cargo. Uma das habilidades é saber 

quando já conseguiu evidencias suficientes para passar para a segunda etapa. 

Deve-se formular perguntas claras e diretas, para obter respostas concisas e não 

ofender o candidato. 

Para avaliar o candidato depois de feita a entrevista, deve-se: 

 Verificar as informações relevantes;  

 Avaliar as respostas obtidas; 

 Verificar se o candidato se porta adequadamente; 

 Interesses pessoais e profissionais do candidato; 

 Motivos pelo qual ele saiu do último emprego. 

A eficácia dessas entrevistas e os resultados obtidos pelos entrevistados 

devem ser fortes e concretos para gerir sobre o futuros de membros da organização. 

O processo de seleção da Cherry será feito tanto por recrutamento interno 

como externo. Todos os cargos com nível gerencial, a primeira seleção será interna, 

para prestigiar os talentos que temos. E para cargos de chão de fábrica faremos a 

seleção externa, para assim trazermos pessoas competentes e que nos possam 

agregar novos valores. 

O Recrutamento Interno será divulgado através dos nossos Murais internos e 

o jornal semana da empresa. Já o recrutamento externo será feito através de sites 

de seleção, tais como: BNE e Vagas.com’. 

 

4.6 Motivação no Trabalho 

 

A Cherry tem grande preocupação em manter motivados seus funcionários, 

pois acredita que um dos principais capitais de uma organização, se não o principal, 

é o capital humano. Este, não pode ser tratado de maneira correta sem focarmos a 

problemática da motivação dentro das empresas. 
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A empresa sem dúvida ganha com empregados motivados para realizar suas 

atividades e os funcionários motivados tem sua relação com o trabalho revigorada 

quando encontram sentido no que fazem. 

Segundo Vergara (2010), motivação é uma força, uma energia que nos 

impulsiona na direção de alguma coisa; é um motivo para a ação. Ela nos é 

absolutamente intrínseca, isto é, está dentro de nós, nasce de nossas necessidades 

interiores e é construída e reconstruída no contexto social. 

Autor e obra devem falar a mesma língua para existir uma motivação de 

qualidade, para energia, criatividade e atenção estarem disponíveis de forma farta. 

Quando as pessoas realizam um trabalho colocam nele seu sentimento, sua 

inteligência, seu talento, seu corpo, a pessoa se coloca presente. O agente e seu 

trabalho não se separam, existe reconhecimento do trabalho executado, identidade, 

motivo para fazer algo, sentido na ação. O trabalho deixa de ser tortura, obrigação e 

passa a ser fonte de prazer e realização.  

Vale salientar, que esse vínculo entre trabalhador e trabalho encontra sentido 

em características específicas de cada ser humano. Para Vergara (2010), as 

pessoas têm valores diferentes, necessidades diferentes, interesses diferentes, 

organização familiar diferente, background cultural diferente, formação profissional 

diferente, enfim, uma história de vida diferente que condiciona suas motivações.  

Muitos não encontram satisfação em seu trabalho, esse não apresenta um 

significado que o justifique. O caminho mais natural passa a ser o da mediocridade.  

Encontrar sentido no trabalho nos motiva a crescer junto com a empresa, 

encontrar o termo que une interesses pessoais, com os interesses corporativos 

causa uma sinergia positiva que dará bons frutos tanto ao indivíduo, quanto para a 

instituição. Além disso, essa união cria uma cultura contagiante de satisfação e 

realização, que pode ter desdobramentos por todos os meandros sociais. 

Willis Harman e John Horaman (1990), elencam alguns elementos presentes 

em um trabalho significativo: 

 Promoção da aprendizagem e do desenvolvimento da pessoa; 

 Oportunidade de proporcionar às pessoas um papel social nas atividades da 

sociedade; 

 Promoção, na pessoa, da sensação de estar contribuindo, de pertencer, de 

ser apreciada; o que lhe permite desenvolver sua auto-estima; 
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 Oportunidade de produzir bens e serviços desejados pela sociedade; 

 Promoção da satisfação. 

 

Encontrar significado no trabalho não é tarefa tão fácil. Pois para isso o 

indivíduo necessita tem um bom grau de auto-conhecimento. Saber quais são suas 

qualidades, bem como conhecer seu limites e fraquezas. Por outro lado, encontrar 

esse motivo para ação, desencadeia uma serie de recompensas que desprendem 

energia para realizações em conjunto no campo pessoal e profissional.  

A Cherry reconhece a necessidade de encontrar o homem certo para o 

trabalho certo. As características pessoais de cada colaborador têm sido respeitadas 

de maneira responsável e produtiva. A grande concorrência por capital humano 

qualificado e motivado não tem deixado a empresa alheia a essas preocupações. 

Grande parte da motivação do empregado encontra-se na natureza da sua 

tarefa, contudo existem outras formas de instigar a motivação do trabalhador. O 

salário é uma das formas mais conhecidas para tanto. Outra, são os benefícios 

sociais, esses podem adequar-se fortemente a natureza individual dos 

colaboradores e esse é um importante foco de nossa empresa. 

 

4.7 Benefícios aos Trabalhadores 

 

A proposta da Cherry para os trabalhadores é uma rede de benéficos que fará 

parte das responsabilidades do setor de Recursos Humanos. 

O que será implantado é uma estrutura administrativa que continuamente 

estará em contato com diversas instituições parceiras. Essas poderão oferecer 

facilidades que podem ser do campo da saúde, educacionais, do campo da cultura, 

enfim, quaisquer benéficos que sejam do interesse dos colaboradores da Cherry. 

Esses poderão enriquecer nossos funcionários tanto nos assuntos pessoais quanto 

profissionais, de preferência uma integração entre ambos. Os familiares dos 

funcionários também serão contemplados com essa rede de benéficos, aproximando 

o vinculo de trabalhadores e empresa. 

A Cherry, assim, visa ter uma relação próxima com seus colaboradores, 

buscando uma proximidade interesses no campo profissional e ainda uma 

proximidade no campo afetivo, emocional. É objetivo da empresa uma ligação forte 
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com seus funcionários, para que os interesses profissionais e pessoais, apesar de 

não serem os mesmos, possam caminhar juntos. 

O setor será muito dinâmico, altamente flexível, pois visa atender as 

demandas dos funcionários de forma particularizada. 

Assim, muitas pesquisas de interesse serão efetuadas e constantemente 

atualizadas. Buscando ao máximo a satisfação dos nossos empregados. Planos 

odontológicos, creches para os filhos dos funcionários, planos médicos, aulas de 

inglês, acesso a clubes de lazer, são todas benefícios possíveis de serem 

negociados entres empresa, funcionários e empresas cedentes desses serviços. A 

idéia é que esse setor seja um “órgão vivo “ dentro da empresa, pois em constante 

modificação e flexibilidade para atendimento real nas necessidades dos 

trabalhadores. 

O ganho da empresa será quando melhores padrões de sinergia, 

colaboração, motivação forem atingidos. Essa é a visão deste projeto, trabalhadores 

mais motivados, mais satisfeitos, mais seguros, conquistarão melhores padrões de 

produção. 

Também um programa de benefícios deve levar em conta uma pesquisa no 

mercado. Dessa forma, conhecerá o que as empresas do mesmo segmento 

oferecem. Os profissionais da área de RH, por exemplo, também pode solicitar 

informações junto à sua rede relacionamentos. Nesse momento, o networking é um 

grande aliado. 

Todo esse projeto deve passar com um ponto iimportante: ao oferecer 

benefícios, verifiquar se eles serão "viáveis" ou não à realidade e às necessidades 

dos funcionários. 

Outro ponto é que a empresa deve ter clareza se o benefício concedido terá 

caráter motivacional ou social. No primeiro caso, se o objetivo da empresa é motivar 

os colaboradores a oferta de benefícios deve ser interessante, uma vez que 

atenderão às demandas e às necessidades específicas das pessoas. Se o benefício 

for social como vale alimentação, esses devem ser melhorados sempre que 

surgirem sinais de insatisfação. 

Conferir alguns dos benefícios que podem ser oferecidos aos colaboradores 

da sua organização: planos de saúde e odontológico; auxílio funeral, seguro de vida, 
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empréstimos, planos de aposentadoria complementar; ações focadas para a 

melhoria da qualidade de vida no trabalho, cesta básica, entre outros. 

Importantíssimo é ter foco na Legislação Trabalhista e por isso, antes de 

implantar o programa, consultar um advogado especialista no assunto ou uma 

consultoria experiente no assunto. Um aspecto legal, por exemplo, que não pode ser 

esquecido é observar o paradigma adotado pela organização, uma vez que em 

decorrência dele os benefícios diferentes para profissionais que ocupam o mesmo 

cargo ou função devem estar atrelados à produtividade, ao desempenho ou a outros 

critérios claramente mensuráveis e de conhecimento de todos que receberão os 

benefícios. 

A empresa deve mensurar os resultados dos benefícios viráveis sobre seus 

colaboradores. Caso a organização realizar, por exemplo, pesquisas de clima essa é 

uma ótima oportunidade para saber o que os funcionários pensam sobre a iniciativa. 

Isso dará clareza à empresa quais os pontos fortes e os que precisam ser 

melhorados no referido programa. 

 

4.8 Plano de cargos e salários 

 

O plano de cargos e salários é uma importante ferramenta de gestão, e 

dentro da Cherry ele contempla a flexibilidade, mobilidade dos funcionários, 

motivação profissional, e outros parâmetros que visam promover o desenvolvimento 

pessoal e profissional e propiciam oportunidades de progresso aos funcionários, 

com a possibilidade de atuação em outras áreas operativas, de acordo com 

competências e afinidades, ou seja, os funcionário podem estabelecer um plano de 

carreira. 

Os salários são estabelecidos por cargo, de acordo com as responsabilidades 

e qualificações necessárias para o desempenho de cada função e também conforme 

os padrões de mercado. Desta forma, a Cherry procura além de manter seus 

funcionários satisfeitos, também evitar disfunções provocadas por desigualdade 

salarial. 

Cada funcionário ingressante começa com um salário de admissão inicial de 

acordo com o seu cargo, e as alterações salariais podem ser feitas nas seguintes 

ocasiões: fim do período de experiência, promoção vertical (para um cargo maior), 
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promoção horizontal (aumento de salário por merecimento dentro do mesmo cargo), 

transferência de cargo ou reclassificação de cargo. Em cada um desses casos, é 

feita uma avaliação pela diretoria de RH, para que salários satisfatórios, tanto para o 

funcionário, quanto para a empresa, sejam instituídos.  

Os critérios utilizados para a promoção e transferência de cargo 

compreendem disciplina, assiduidade, colaboração com os outros funcionários, 

qualidade do trabalho realizado, responsabilidade, competência para exercer a nova 

função, se for o caso, liderança, organização e desenvolvimento profissional. 

 

4.9 Planejamento de treinamento e capacitações 

 

Segundo Chiavenato (2008) existem várias vantagens que um Programa de 

Treinamento bem sucedido pode proporcionar, como: Melhoria na eficiência dos 

serviços, aumento na eficácia dos resultados, criatividade e inovação, melhor 

qualidade de vida no trabalho, qualidade e produtividade, melhor atendimento ao 

cliente, maior competitividade organizacional e melhoria da imagem da empresa. 

A partir de alguns indicadores, pode se perceber se existe a necessidade de 

implantação de treinamento. Entre eles estão: 

 Expansão da empresa e admissão de novos funcionários; 

 Mudança de métodos e processos de trabalho; 

 Substituições ou movimentação de pessoal; 

 Modernização dos equipamentos e novas tecnologias; 

 Produção ou comercialização de novos produtos. 

Desta forma, a Cherry procura promover treinamentos, cursos, workshops, 

etc., dentro dessas ocasiões, ou em outras que se faz necessário, tanto para 

capacitar seus funcionários como também para mantê-los atualizados no mercado 

de trabalho. 

Dentre todas as técnicas existentes, as principais desenvolvidas dentro da 

Cherry são: 

 Rotação de Cargos: movimentação dos funcionários em diferentes posições 

na organização, a fim de expandir suas habilidades, conhecimentos e 

capacidades. Que pode ser vertical ou provisória, como também horizontal, 

que não passa de uma transferência de curto prazo para adquirir novos 
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conhecimentos e desenvolver novas aptidões para serem utilizadas no setor 

original. 

 Posição de Assessoria: o funcionário é inserido em outra área da empresa 

sobre a liderança de outro supervisor bem-sucedido, a fim de ampliar seus 

conhecimentos da empresa com o apoio de um gerente. 

 Aprendizagem prática: o treinando desenvolve projetos, que geralmente 

são aplicados em grupo ou que requer cooperação entre os envolvidos, e 

com isso acaba ganhando conhecimento. 

 Participação em cursos e seminários externos: oferece a oportunidade de 

adquirir novos conhecimentos e desenvolver habilidades conceituais e 

analíticas. 

 Treinamento terceirizado in-company: é realizado dentro da própria 

CHERRY, porém terceirizado por outra empresa, visa desenvolver atividades 

em equipe. 

Com a expansão da empresa, criação de um novo setor de produção de 

softwares e consequentemente admissão de novos funcionários e adoção de novas 

tecnologias, o treinamento se tornou imprescindível no mês de setembro. 

Para começar, será realizada uma palestra da diretoria para todos os 

funcionários atuais da empresa, sobre a expansão da Cherry, seu novo produto e 

novas tecnologias utilizadas, além de uma visita guiada ao novo setor, para que 

todos tomem conhecimento. Cartilhas informativas também serão distribuídas a 

todos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Por meio do presente estudo apresentado as organizações atuais possuem um 

objetivo comum: obter um diferencial competitivo.  

Considerando a tendência extremamente positiva do mercado da tecnologia da 

informação, as perspectivas para o novo Plano de Negócios desenvolvido para a expansão 

da empresa e lançamento de um novo produto são as melhores possíveis.  

Do ponto de vista do setor de Recurso Humanos – , o fator determinante para o 

sucesso deste plano será o bem estar dos colaboradores, ou seja a necessidade de motivar 

e qualificar nossos funcionários de forma que esse tratamento reflita em diferencial em 

nossos produtos, gerando maior demanda pelos mesmos.   

Os colaboradores motivados e qualificados produzem de maneira mais criativa e 

produtiva. Esses elementos atribuem maior valor a imagem da empresa, como também 

melhores produtos. A Cherry acredita nessa dinâmica para se destacar cada vez mais no 

mercado de tecnologia. 
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APÊNDICE A – Logomarca Cherry 

 

 

 

 

 

 


