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                                               Resumo 

Trabalho de conclusão de curso sendo um estudo de caso, visando realizar uma análise de 
viabilidade de implantação de uma consultoria industrial para uma empresa de embalagens 
localizada em Londrina. Tendo em vista que o setor industrial precisa ter um planejamento 
estratégico, com o intuito de organizar as ideias sobre as consultorias técnicas e estabelecer os 
objetivos e metas para atingir os resultados. Foi mapeado todo o cenário e modelo de negócio 
a fim de intensificar a tomada decisão de maneira rápida e eficiente, frente as oportunidades ou, 
até mesmo, de ameaças como é demonstrado na Matriz SWOT. Com isso, determinou-se o 
rumo a ser direcionado pela indústria, potencializando as vantagens competitivas em relação à 
concorrência. Portanto, esta pesquisa contribuiu para o planejamento e o desenvolvimento da 
empresa, bem como para aumentar sua produtividade e minimizar os custos da cadeia 
produtiva. Esta forma de gestão traz o intuito de repensar seus métodos e práticas de produção, 
tendo como objetivo principal a liderança de mercado em seu segmento. 

 

Palavras Chave: Consultoria Técnica. Indústria de Embalagens. Matriz SWOT. Gestão. 

 

 

 

    



 

 

Abstract 

This work is the conclusion of a case study to perform a deployment feasibility analysis of an 
industrial consulting for a packaging company located in Londrina. Given that the industrial 
sector need to have a strategic plan in order to organize ideas on technical consulting and 
establish goals and objectives to achieve the results. It was mapped the entire scenario and 
business model in order to enhance the decision quickly and efficiently before the opportunities 
or even threats as demonstrated in the SWOT matrix. Thus, it was determined the direction to 
be followed by the industry, leveraging the competitive advantages over the competition. 
Therefore, this research has contributed to the planning and development of the company, as 
well as to increase productivity and minimize the costs of the production chain. This way of 
management brings order to rethink their production methods and practices, with the main 
objective of market leadership in its segment. 

 

Keywords: Technical Consulting. Packaging Industry. SWOT matrix. Management. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Para todas as empresas e em todos os ramos de atuação, há sempre uma constante 

busca por melhorias, tanto interna quanto externa, o mercado tende sempre a beneficiar as 

empresas que conseguem segui-lo se adaptar as duas mudanças e tendências.  

A busca por vantagens competitivas, fez com que as indústrias repensassem seus 

métodos e práticas de produção, tendo como objetivo principal a liderança de mercado em seu 

segmento.  

O principal objetivo da empresa de embalagens é aumentar os lucros e reduzir os 

gastos. Por outro lado, a inovação, entendida como o uso do conhecimento e das competências 

organizacionais com o objetivo de criar valor, pode ser aplicada nos processos para melhorar a 

qualidade dos bens/serviços, reduzir tempos e custos, entre outros objetivos organizacionais.  

Ghinato (2000) relata que o sistema de produção em questão é definido como uma 

filosofia de gerenciamento que busca melhorias a empresa para ser possível suprir as 

necessidades dos clientes em um curto prazo, com qualidade externa e custo reduzido. Ainda 

ajuda a elevar a segurança e a moral dos funcionários, envolvendo e integrado todas as áreas da 

empresa. 

A Indústria japonesa no cenário pós - guerra sofria com a baixa produtividade na sua 

linha de produção, e a partir disso a ideia era aumentar a eficiência produtiva e diminuir o 

desperdício, conseguiram resultados superiores à média do setor após aplicação da inovação de 

processos. Elas investiram grande quantidade do seu orçamento naquela área, obtendo 

vantagens competitivas percebidas na qualidade dos bens e serviços, e no posicionamento 

empresarial.  

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo apresentar as relações entre inovação e 

gerenciamentos através de um plano de negócios para consultoria técnica, considerando a 

geração de valor percebida pelo cliente, além de identificar os elementos comuns entre eles, 

como o conhecimento envolvido e o seu caráter sistêmico da empresa. 
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1.1 OBJETIVOS  

1.1.1 Objetivo Geral 

Verificar através da elaboração de um plano de negócio a viabilidade de implantação 

de uma empresa de consultoria técnica na região de Londrina. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Aplicar o conhecimento técnico da equipe na melhoria de performance das 

industrias da região; 

• Produzir alternativas criativas e facilmente aplicáveis no dia-a-dia da 

empresa; 

• Apresentar a solução dos problemas levantados através da captação de 

informações relevantes e um diagnóstico hábil. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE UMA CONSULTORIA INDUSTRIAL 

A evolução na administração das empresas foi marcada pela revolução industrial, com 

o desenvolvimento do setor fabril, ao empregar a energia industrial, e o desenvolvimento dos 

meios de comunicação e transporte foram algumas das características desse período. 

Sendo assim o ambiente industrial nos últimos anos vem crescendo junto ao 

dinamismo que vem de encontro com a competitividade, criando novos métodos de organização 

e interação em diversos setores econômicos, levando a gerar e consolidar mecanismos e estilos 

de gestão adaptados para ás novas necessidades. 

A turbulência no ambiente empresarial gerou um clima de incerteza para a tomada de 
decisões, provocando uma situação em que, cada vez menos, as organizações assistem 
aos acontecimentos passivamente, sendo, ao contrário, forçada a adotar uma postura 
pró-ativa em relação ao ambiente (TERENCE, 2002, p.2). 

 

O setor industrial precisa ter um planejamento estratégico, com o intuito de organizar 

as ideias sobre as consultorias técnicas e estabelecer os objetivos e metas para atingir os 

resultados. 

Atualmente tem-se uma fase nunca antes vista, onde a velocidade com que as 
situações se transformam, levam o atual mundo empresarial a buscar executivos, 
empresários e profissionais cada vez mais adaptáveis e que um dos principais desafios 
é a forma como se faz uso das informações disponíveis, materializando-as em 
resultados cada vez mais positivos (NOCKEL, 2013, p.11).  

 

As indústrias precisam criar condições para que os profissionais possam tomar 

decisões de maneira rápida frente a oportunidades ou até mesmo de ameaças, determinando o 

rumo a serem direcionado pela indústria, e assim potencializar as vantagens competitivas em 

relação à concorrência. 

 

O conhecimento, em função da velocidade das mudanças, tende a se tornar 
obsoleto, incompleto ou até inadequado. Então, as empresas contratam 
pessoas ou outras empresas para a realização de atividades que não 
consideram como essenciais ao seu negócio ou para auxiliarem seus 
colaboradores a entender melhor suas tarefas e manter ou aumentar seus 
resultados (CROCCO; GUTTMANN, 2005 p.16). 
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Em uma época aonde as informações chegam com muita velocidade e preciso estar cada 

vez mais adaptável aos novos desafios, às indústrias devem ter profissionais que geram insight, 

buscam analisar o cenário e dar diagnostico e trazem ações que possibilitem resultados positivos 

formulem soluções são as atividades que constituem os consultores.  

Contudo pretende-se demonstrar uma visão estratégica da empresa, mostrando a 

importância do planejamento estratégico para a sobrevivência das indústrias. 

2.2 PLANEJAMENTOS  

Planejamento é uma ferramenta que possibilita perceber a realidade da indústria, 

avaliar os caminhos e organizar as ações, Oliveira ressalta que como sendo um processo, 

“desenvolvida para o alcance de uma situação futura desejada, de um modo mais eficiente, 

eficaz e efetivo com a melhor concentração de esforços e recursos pela empresa”. (2007, p.33). 

Marques define planejamento como sendo um: 

Conjunto previamente ordenado de ações com o fim de alcançar posições futuras 
desejadas. Compreende o envolvimento de pessoas, alocação de recursos e 
procedimentos de controle e avaliação necessários para estimar a efetividade das 
ações em relação ao que foi estabelecido. O planejamento é uma mediação ente o 
conhecimento e a ação, como o suporte de recursos. Refere-se a uma estimativa de 
impacto no futuro das ações adotadas no presente. (1994, p.18) 

 

Sanvicente e Santos (2000, p.16) dão um conceito de planejamento mais completo, 

que para alcançar esse objetivo futuro é necessário programar todas as ações e recursos a serem 

executadas:  

Planejar é estabelecer com antecedência as ações a serem executadas, estimar os 
recursos a serem empregados e definir as correspondentes atribuições de 
responsabilidades em relação a um período futuro determinado, para que sejam 
alcançados satisfatoriamente os objetivos porventura fixados para uma empresa e suas 
diversas unidades. 

 

A maioria dos autores define que planejar é antecipar as ações, e os melhores recursos 

para alcançar os objetivos, Chiavenato além dessa definição, dá um conceito mais avançado, 

como sendo a primeira função do administrador que serve de base para as demais funções. 

As empresas não trabalham na base da improvisação. Quase tudo nelas é planejar 
antecipadamente. O planejamento figura com a primeira função do administrador por 
ser exatamente aquela que serve de base para as demais funções. O planejamento é a 
função administrativa que determina antecipadamente quais são os objetivos que 
devem ser atingidos e como se deve fazer para alcançá-los. Trata-se, pois, de um 
modelo teórico para a ação futura (1999, p. 259). 
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Dentro do processo de planejamento, mas também na fase de implantação e controle, 

existem itens básicos para a administração: definir a missão, estabelecer objetivos estratégicos, 

identificar as alternativas estratégicas, formular uma estratégia. Para Wright, Kroll e Parnell “a 

missão é a razão de existir da empresa, os objetivos gerais representam fins genéricos desejados, 

para o quais são orientados os esforços da empresa” (2000, p.98). 

Geralmente as empresas estabelecem vários objetivos a serem atingidos no mesmo 

período, então se classificam os mais importantes. Existem objetivos na indústria como um 

todo, em cada divisão, em cada departamento, e em cada funcionário, porém os objetivos 

setoriais devem estar alinhados aos objetivos da indústria e classificados hierarquicamente. 

Para o processo de planejamento exigi-se 3 etapas principais a aquisição dos dados de 

entrada, processo de planejamento dos dados de entrada e por último a elaboração de um plano. 

(MAXIMIANO, 2004, p.141) 

 

a) Aquisição dos dados de entrada são informações de todo o ambiente externo não 

só atuais, como do passado e possivelmente do futuro e as informações do 

ambiente interno. (MAXIMIANO, 2004, p.142); 

 

b) Processo de planejamento dos dados de entrada significa os dados conseguidos na 

aquisição de entrada e transformá-los em informações úteis para a tomada de 

decisões. (MAXIMIANO, 2004, p.142); 

 

c) Elaboração de um plano com o resultado das duas primeiras etapas que será 

registrado em plano que contenha objetivos, meios de realizar e meios de controle. 

(MAXIMIANO, 2004, p.143) 

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O planejamento estratégico é o caminho que determina como e onde a indústria pode 

chegar e as ações que determinará seus objetivos, esse processo é desenvolvido pelo nível mais 

alto da indústria, porém afeta a indústria como um todo, e os resultados são obtidos em longo 

prazo. “Os objetivos são, em outras palavras, a estratégia fundamental de uma empresa” 

(STERTEK, 2007, p.87). 
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Chiavenato ainda ressalta: “É um processo contínuo de tomada de decisões 

estratégicas. Não se preocupa em antecipar decisões a serem tomadas no futuro, mas sim de 

considerar as implicações futuras de decisões que devem ser tomadas no presente” (2000, 

p.148). 

Dentro da indústria ocorre como “um processo dinâmico, sistêmico, coletivo, 

participativo e continuo para determinação dos objetivos, estratégias e ações da organização”, 

sendo planejado por um conjunto de todas as pessoas da indústria e eventualmente por pessoas 

de fora (REZENDE, 2008, p.18). 

O planejamento se enquadra como o principal meio para gerenciar a indústria, está 

ligado com a postura da organização e das pessoas e suas tomadas de decisões, é um método 

gerencial, onde mostra a direção a ser seguida.  A estratégia parte do diagnostico, planejamento 

e implementação e controle dentro da administração. 

Chiavenato (2000) divide o planejamento estratégico em seis etapas: 

Tabela 1 - Etapas do planejamento estratégico 

Determinação dos 

objetivos empresariais 

 

Objetivos são pretensões ou os propósitos da empresa, os quais, 

tomados em conjunto, definem sua própria razão de ser ou de 

existir. Podem ser formulados inicialmente em termos amplos e 

abstratos, mas ao longo do tempo precisam ser desdobrados em 

objetivos departamentais para poderem ser detalhados em termos 

operacionais. (p.149) 

Análise ambiental externa 

Torna-se necessário que a empresa conheça o ambiente externo 

que a envolve: suas necessidades, oportunidades, recursos 

disponíveis, dificuldades e restrições, ameaças, coações e 

contingências a que ela não pode fugir ou escapar. 

Fatores: tecnológicos, políticos, econômicos, legais, sociais, 

demográficos e ecológicos. (p. 154 e 155) 

Análise organizacional 

interna 

É o processo pelo qual se examinam os recursos 

financeiros/contábeis, mercadológicos, produtivos e humanos da 

empresa como fatores conjuntos, para verificar quais as suas 

forças e fraquezas e como ela pode explorar as oportunidades e 
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defrontar-se com as ameaças e coações que o ambiente lhe 

apresenta. (p.156) 

Formulação das 

alternativas estratégicas e 

escolha da estratégia 

empresarial 

A partir dos objetivos empresariais, analisando-se as 

oportunidades e ameaças ambientais de um lado e as 

potencialidades e vulnerabilidades internas de outro, a 

administração tem nas mãos um balizamento que a ajudará a 

definir ou redefinir as alternativas estratégicas quanto à ação 

futura da empresa. (p.158) 

Elaboração do 

planejamento estratégico 

Representa a maneira como a estratégia empresarial deverá ser 

colocada em ação, isto é, operacionalizada. Enquanto a estratégia 

empresarial se preocupa com “o que fazer” para atingir os 

objetivos empresariais propostos, o planejamento estratégico 

volta-se para o “como fazer”, tendo em vista o diagnóstico sobre 

“o que há no ambiente” e “o que temos na empresa”. (p.159) 

Implementação por meio 

de planos táticos e planos 

operacionais 

Se refere às etapas que um administrador leva adiante para 

conseguir que seus subordinados e outros realizem os planos 

estabelecidos. Representa a ponte entre as decisões 

administrativas e a execução do real por meio das pessoas ou 

níveis da empresa. 

O planejamento estratégico lida com decisões globais, genéricas 

e amplas. Para que possa ser executado em todos os níveis da 

empresa, precisa ser adequadamente detalhado e desdobrado. (p. 

163) 

Fonte: Chiavenato (2000, p. 149-163) 

Rezende ressalta que “para elaboração do planejamento estratégico nas organizações 

e relevante discutir coletivamente seus significados, adotar um conceito e vivenciar o conceito 

adotado” (2008, p.18). O processo deve ser coletivo todos deve participar e acreditar na 

estratégia desenvolvida para alcançar o sucesso da indústria. 

O planejamento estratégico depende da criação de um plano estratégico com metas a 

cumprir, o êxito na indústria deve ser impulsionar para o melhor desempenho, sendo assim um 
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serviço de consultoria com know-how em gestão estratégica é um grande benefício para as 

indústrias, onde o serviço gera melhoras e resultados e até mesmo previnem situações de crise. 

2.4 CONSULTORIAS 

Consultoria segundo o dicionário é “ato ou efeito de dar consultas, orientações, 

sugestões, ação ou efeito de um especialista emitir um parecer técnico ou orientação” (2016, 

p.1). 

A consultoria técnica junto com o processo coaching proporciona benefícios para a 

indústria como ressalta Mocsányi e Sita: 

O gestor terá uma melhor capacidade de gerir o seu negócio, por meio da consultoria 
técnica focada ao negócio, e poderá se beneficiar do coaching no que se refere ao 
autoconhecimento a fim de identificar pontos de melhoria e/ou desenvolvimento do 
autogerenciamento ao ampliar sua percepção de mundo e sua auto percepção (2013, 
p.82). 

 

A indústria normalmente passa por crise com desempenhos fracos ou negativos, muitas 

vezes por decisões impulsivas, arbitrarias e amadoras dos chamados líder, muito não tem visão 

e nem reação ás mudanças que acontecem no dia a dia, uma solução para trazer resultados e a 

consultoria em planejamento estratégico. 

Quando a indústria demanda de planejamento estratégico, atualização tecnológica, 

precisa reduzir custos, entre outras necessidades a melhor opção é a consultoria, o conceito 

segundo o manual de consultoria é um: 

Processo interativo de um agente de mudanças externo à empresa, a qual assume a 
responsabilidade de auxiliar os executivos e profissionais da empresa nas tomadas de 
decisões, não tendo, entretanto, o controle direto da situação (OLIVEIRA, 2011, 
p.23).  

 

A classificação Nacional de atividades Econômicas (CNAE) descreve a atividade de 

consultoria como atividades de consultoria em gestão empresarial (7020-4), Crocco e Guttmann 

define consultoria como: 

O serviço prestado por uma pessoa ou grupo de pessoas, independentes e qualificadas 
para a identificação e investigação de problemas que digam respeito à política, 
organização, procedimentos e métodos, de forma a recomendarem a ação adequada e 
proporcionarem auxílio na implementação dessas recomendações” (2005, p.7). 

 

Merron define algumas regras de consultoria que define como: 
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1. OUÇA para entender o problema; 

2. CONVENÇA o cliente de que você é crucial para resolver o 

problema; 

3. FAÇA uma proposta para resolver o problema; 

4. ENVOLVA tantos consultores quantos forem necessários para 

resolver o problema; 

5. MANTENHA a autoria do processo – não ceda; 

6. RESOLVA o problema ou apresente recomendações para resolvê-

lo; 

7. RECEBA seus honorários (2007 p.XV). 

A consultoria é um serviço de diagnóstico e processo, um dos objetivos e chegar as 

necessidades dos clientes, como por exemplo na parte técnica, um consultor técnico vai atender 

a necessidade dessa indústria. 

O consultor técnico tem os conhecimentos técnicos aplicáveis de um profissional que é 

utilizado para um fim especifico uma orientação técnica que o cliente recebe para encontrar 

soluções funcionais. 

 

É evidente que o serviço tem natureza consultiva, consistindo (em linhas gerais) em 
atividade de apoio técnico, geralmente sem função executiva. Nesse sentido, pode-se 
dizer que o consultor não executa ações demandadas no âmbito das empresas, mas 
presta informações, elabora pareceres e garante apoio técnico para garantir sucesso e 
efetividade na execução de ações que são de responsabilidade da própria empresa 
(SEBRAE, 2012, p.13). 
 

O serviço de consultoria técnica exige que o profissional tenha o conhecimento para 

atuar nas várias situações e nos diversos níveis, sendo que o profissional deve ser tecnicamente 

habilitado por órgãos ou conselhos de classe. 

 

Serviços de consultoria para empresas são prestados por empresas ou profissionais 
legal e tecnicamente habilitados para tanto, por órgãos ou Conselhos de Classe. A 
habilitação profissional expedida pelo Conselho de Classe geralmente depende de 
formação acadêmica em curso de graduação de nível superior, em escola reconhecida 
pelo Ministério da Educação (SEBRAE, 2012, p.13). 
 

A etapa de diagnóstico e a elaboração do plano de ação devem ser realizadas com uma 

análise extensiva dos setores e processos da indústria utilizando de levantamentos de dados. 
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Para o diagnostico existem ferramentas utilizadas na administração como a análise SWOT, 

matriz GUT, diagrama de pareto ou diagrama de Ishikawa. 

A elaboração do plano de ação deve ser especificada as ações a serem tomadas, e 

também o tempo necessário e os responsáveis por executar, podendo utilizar para a elaboração 

a ferramenta 5W2H ou ciclo PDCA. 

É importante ressaltar que uma consultoria técnica tem relação com mudança, 

proporcionando novas tendências, que proporcionem impulsionar ou melhorar os processos 

existentes. O profissional vai investigar o problema recomendando ações e proporcionando um 

auxilio técnico na implementação desses procedimentos.  

2.5 MODELO DE NEGÓCIO 

2.5.1 Canvas 

A metodologia Canvas é uma ferramenta que proporciona aos negócios um projeto para 

atingir resultados, sendo prática e versátil desenvolvido pelo professor José Finocchio Junior. 

O termo Canvas pode ser traduzido como tela, aquela na qual o artista pinta o seu 
quadro. É isso o que se faz na prática com seu método, pintando o seu quadro. É isso 
o que se faz na prática com esse método, pintando um plano de projeto em uma tela, 
em uma única imagem. Esse modelo é uma ferramenta de gestão de projetos simples 
e rápida de ser executada e que facilita a visualização do todo por todos os 
participantes e interessados (MEI, p.1). 
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Figura 1 - Metodologia Canvas 

 
Fonte: MEI (2014, p.1) 

 

Essa metodologia é uma ferramenta estratégica que permite o gerenciamento 

estratégico, que desenvolve e esboça os modelos de negócios das industrias. 

2.5.2 SWOT 

SWOT é a abreviatura de Strengths /força, weaknesses/fraquezas, 

oportunities/oportunidades e threats/ameaça, no Brasil são usados a sigla FOFA.  
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Figura 2 - Matriz SWOT 

 
Fonte: Bastos (2016, p.1)  
 
Analise SWOT é uma ferramenta de estratégia servindo para analisar o cenário, ”sendo 

usada como base para a gestão e o planejamento estratégico de uma organização” 

(DAYCHOUM, 2016, p.6). Segundo Daychoum conceitua a análise SWOT como “um 

instrumento de fácil aplicação e pode ser de grande utilidade no planejamento das organizações 

sociais, assim como vem sendo no planejamento de muitas organizações privadas” (2016, p.17). 

Utilizada para fazer uma análise do cenário, divide-se em dois ambientes o interno 

Strengths (força), weaknesses (fraquezas) que se refere à organização e conta com a força e a 

fraqueza que ela possui. 

 

O ambiente interno pode ser controlado pelos dirigentes da organização, já que ele é 
o resultado de estratégias de atuação definidas por eles mesmos. Dessa forma, quando 
percebemos um ponto forte em nossa análise, devemos ressaltá-lo ainda mais; quando 
percebemos um ponto fraco, devemos agir para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar 
seu efeito (DAYCHOUM, 2016, p.8).  
 

 O ambiente externo oportunities (oportunidades) e threats (ameaça) localizam-se fora 

do controle da empresa. 

 

O ambiente externo, diferentemente do ambiente interno, não permite o seu controle, 
porém é fundamental para o sucesso da organização que se busquem formas de 
conhecê-lo ao máximo procurando monitorá-lo de maneira ágil e eficiente, com o 
objetivo de identificar e evitar as ameaças e aproveitar as oportunidades 
(DAYCHOUM, 2016, p.8). 
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Utilizando o diagrama podem ser esquematizados todos os fatores utilizando a matriz 

da figura 2, e assim possibilitando definir uma estratégia. Na análise dos pontos fracos apresenta 

os pontos críticos, devendo prever algumas ações visando melhorar. 

2.5.3 Matriz GUT 

A matriz GUT e ferramenta utilizada na formação de estratégia, coleta de dados e gestão 

de projetos. As letras significam “G” gravidade, “U” urgência e “T” tendência. 

Utilizada como um auxílio para a estratégia ou no planejamento estratégico podendo ser 

aplicada com ferramentas de análise SWOT ou Diagrama de Pareto. E uma matriz que utiliza 

de 3 (três) atributos de classificação de problemas como na figura 2. 

Figura 3 - Matriz GUT 

 
Fonte: Bastos (2016, p.1) 
 

Como a ferramenta de análise GUT com prioridades com base na gravidade. 

“Gravidade, numa escala de pontuação que vai de 0 (zero) a 5 (cinco) pontos, [...] propomos a 

seguinte escala de correspondência” (LUCIANDA, 2010, p.69): 

Tabela 3 - Análise de gravidade 
GRADAÇÃO PONTOS 

Gravíssimo 5 

Muito grave 4 

Grave 3 

Pouco grave 2 

Sem gravidade 1 

Fonte: LUCIANDA (2010, p.69) 
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Para Urgência com uma rápida resolução do problema tem uma tabela de pontuação: 

Tabela 4 - Pontos de gravidade 
GRADAÇÃO PONTOS 

Urgentíssimo 4 

Urgente  3 

Prioridade 2 

Rotina 1 

Fonte: LUCIANDA (2010, p.70) 

Para a Tendência se a resolução do problema não for resolvida a tabela correspondência 

e a seguinte: 

Tabela 5 - Resolução dos problemas 
GRADAÇÃO PONTOS 

Agravamento da situação em curto prazo 5 

Agravamento da situação a médio/longo prazo 4 

A situação permanece inalterada 3 

A situação tende a melhorar em curto prazo 2 

A situação tende a melhorar em longo prazo 1 

Fonte: LUCIANDA (2010, p.70) 

2.5.4 Diagramas de pareto ou diagrama de ishikawa 

O Diagrama de Pareto foi desenvolvido pelo Sociólogo e economista Vifredo Pareto 

com formação em engenharia, conhecido como fundador da matemática e análise econômica.  

Diagrama de Pareto é uma técnica estatística que ajuda na tomada de decisão. 
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Figura 4 - Diagrama de Pareto 

 
Fonte: Diagrama..., 2016, p.1 

 

O diagrama e formulado no princípio de Pareto é formatado em colunas, e cada 

representa a frequência de determinado problema ou situação. As colunas são dispostas por 

ordem decrescente de importância, da esquerda para a direita (MENDES; VALLE, FABRA, 

2014, p.1). 

O diagrama de Ishikawa foi criado por Kaoru Ishikawa como formato de uma espinha 

de peixe, com a finalidade de organizar o raciocínio. “Serve para ajudar a identificar a (as) 

verdadeira causa do problema, oferecendo um roteiro simples e prático de todas as possíveis 

causas de um problema industrial típico” como mostrado na figura 4 (PANHOS FILHO, p.39)  
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Figura 5 - Diagrama de ishikawa 

 

Fonte: Panhos Filho (2007, p.39) 

 

A elaboração do plano de ação deve ser especificada as ações a serem tomadas, e 

também o tempo necessário e os responsáveis por executar, podendo utilizar para a elaboração 

a ferramenta 5W2H ou ciclo PDCA. 

2.5.6 Ferramenta 5W2H 

E uma ferramenta de gestão mais utilizada, usada como um checklist de determinadas 

atividades, utilizada como um mapeamento destas atividades. O nome 5W2H é a junca de What 

(Etapas), Why (Justificativa), Were (local), When (Tempo), Who (Responsabilidade), How 

(Método), How Much (Custo). 

2.5.7 Ciclo PDCA 

Criado por Walter Andrew Shewart um físico na década de 20, o clico PDCA cada letra 

significa cada etapa em inglês “P” Plan (planejar), D “Do” (Fazer ou executar), “C” Check 

(Checar, analisar ou verificar) e “A” Action (agir de forma a corrigir eventuais erros ou falhas).  

É importante ressaltar que uma consultoria técnica tem haver com mudança, 

proporcionando novas tendências, que possibilitem impulsionar ou melhorar os processos 



26 

 

existentes. O profissional vai investigar o problema recomendando ações e proporcionando um 

auxilio técnico na implementação desses procedimentos.  

2.6 INDÚSTRIA NA REGIÃO DE LONDRINA 

Logo após o pós-guerra o Brasil estava em crise econômica e financeira, contando com 

ajuda de técnicos e financistas inglesas, e a “vinda da Missão Montagu ao Brasil e que viriam 

a culminar com a função de Londrina (BORBA, 2011, p.259). 

Com a queda do café na década de 60, Londrina ganha novas atividades agropecuárias 

e industriais, na década de 70 havia 442 indústrias com produções de bens de consumo não 

duráveis (JANUZZI, 2005, p.90). 

 

Entre 1960 e 1990 foi registrado um desenvolvimento industrial envolvendo setores 
tradicionais pequenas para utilização de matérias-primas fundamentalmente locais. 
Assim, o parque industrial de Londrina se desenvolveu, e embora ainda não 
apresentasse expressão no nível nacional, pois suas indústrias eram novas e ainda de 
pequeno porte na sua maioria (BORBA, 2011, p.265) 

 

Em 1977 a Cia. de terras implantou o processo de planejamento territorial onde 

desenvolveu o eixo Londrina-Maringá aproximando as cidades, esse fato chamou a atenção do 

Governo do Estado do Paraná que iniciou o projeto de desenvolvimento regional denominado 

“A METRONOR” – METRÓPOLE LINEAR DO NORTE DO PARANÁ (CUNHA, 2005). 

Em 1997 a câmara municipal de Londrina com a Lei 7022/97 institui a Cidade Industrial 

Prefeito Milton Menenzes. 

 

Art. 1º Ficam denominados Cidade Industrial Prefeito Milton Menezes os lotes de 
terras localizados nas glebas Lindóia e Primavera e declarados de utilidade pública 
pelo Decreto nº 139, de 12 de março de 1997, e destinados à nova cidade industrial 
do Município (BRASIL, 1997). 
 

A região de Londrina segundo dados estatísticos de 2002 da Secretária de Planejamento 

da prefeitura de Londrina, relata que o complexo industrial é constituído de 3.107 indústrias de 

diversos setores. Com origem por colonizadores no Norte do Paraná no final dos anos 30, “era 

a Terra da Promissão, um local de produção agrícola abundante, das oportunidades de 

enriquecimento rápido para quem estivesse disposto a trabalhar” (JANUZZI, 2005, p.89). 

 

Em meados da década de 1980 a grande expansão observada na porção norte-
noroeste-oeste da cidade apresentou os indícios da sua conturbação com a área urbana 
do município de Cambé, notadamente com a delimitação do Distrito Industrial de 
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Londrina. Observa-se também a expansão da área urbana de Cambé em direção à 
londrinense, evidenciando sua condição de cidade satélite desta última. 
(MENDONÇA, 1994, p.83). 
 

Segundo a Associação Comercial e Industrial de Londrina (ACIL) “Londrina tem oito 

estruturas destinadas a abrigar indústrias; 300 das 3 mil unidades estão instaladas nos chamados 

parques industriais. Empresários elogiam, mas reclamam da infraestrutura” (PELEGRINO, 

2016, p.1). Na Cidade Industrial espalhada em 7 parques estão pouco mais de 300 indústrias. 

 

O prefeito explica: “É preciso saber que a Cidade Industrial e o desenvolvimento 
econômico da cidade são fundamentais para que possamos realizar os atendimentos 
na área social”. Sem os recursos gerados pela atividade econômica, as escolas, postos 
de saúde e entidades assistenciais simplesmente não existiriam (BRIGUET, 2015). 
 

A cidade industrial de londrina é localizada na zona leste que corresponde a Gleba 

Lindoia, Jardim Anatres, Jardim Ideal, Jardim Interlagos e Lon Rita, e o chamado zona 

industrial conforme Lei n. 6.803 “zonas destinadas à instalação de indústrias serão definidas 

em esquema de zoneamento urbano, aprovado por lei, que compatibilize as atividades 

industriais com a proteção ambiental” (1980). 

A zona Industrial é “constituída por todos os bairros e as ruas compreendida nos limites 

da 1ª, 2ª e 3ª zonas acima referidas” (LIMA, p.54).  

Com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Londrina - PDDU, “sendo 

implantado em estreita elaboração com a Prefeitura Municipal de Londrina e com o 

Departamento de Assistência Técnica aos Municípios, dentro do programa estabelecido pela 

Administração Paulo Pimentel”. (LONDRINA, 1968, p.06). 

Concluído o PDDU em abril de 1968 com proposições básicas: 

Estrutura Urbana – O plano prevê a utilização de três vias, como pequeno anel 
rodoviário; uma rodovia existente, com traçado corrigido, a Rodovia Federal Mello 
Peixoto; uma via projetada, a Rodovia Estadual Bela VistaMauá; e de mais uma via 
municipal proposta pelo plano, interligando as duas anteriores. As áreas industriais 
localizar-se-ão ao longo de duas dessas vias, principalmente da Mello Peixoto, 
criando-se assim um eixo industrial ao Norte (LONDRINA, 1968, p.16). 

 

O prefeito de Londrina Alexandre Kireeff, criou a cidade Industrial de Londrina com a 

lei n. 12.242  

[...] o Município a adquirir um terreno para a instalação da Cidade Industrial de 
Londrina (CILON). Serão oferecidos 255 lotes com cerca de 2 mil m² cada, para a 
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instalação de indústrias do tipo 1 e 2 (indústrias secas), que têm baixo impacto 
ambiental e não geram resíduos descartáveis em cursos naturais (PREFEITURA DE 
LONDRINA, 2015). 

 

Com o PDDU proporcionou a expansão de várias ruas e avenidas da cidade, 

apresentando uma ampliação viária da cidade de londrina, definindo as áreas do zoneamento 

industrial no norte do centro, com um amplo espaço para varias industrias leves, loteamentos 

habitacionais.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1   TIPO DE PESQUISA 

O tipo de pesquisa a utilizada é um estudo de caso. “O estudo de caso é a estratégia 

escolhida ao ser examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem 

manipular comportamentos relevantes’’, ou seja, no estudo de caso não se pode controlar 

comportamento relevantes”.  

Para Vergara (2009) existem duas classificações básica de pesquisa, sendo elas, quanto 

aos fins e quantos aos meios.  

Neste trabalho foi aplicada uma pesquisa quantos aos fins a pesquisa exploratória. 

Conforme Vergara (2009, p.41) a investigação exploratória, não deve ser confundida com 

leitura exploratória, é realizada em área na qual há pouco conhecimento acumulado e 

sistematizado. Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão 

surgir durante ou ao final da pesquisa. 

3.2  UNIVERSO E AMOSTRA  

O universo de pesquisa abrange um único setor da empresa de embalagem. Conforme 

Vergara (2000, p.50) destaca que um conjunto de elementos (empresas, produtos, pessoas, por 

exemplo) que possuem as características que serão objeto de estudo.  

A respeito da amostra fala que “população amostral ou amostra é uma parte do 

universo (população) escolhida segundo algum critério de representação”  
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4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

 

A empresa, fonte do estudo, com atuação no ramo de consultoria empresarial, tem o 

início das atividades previsto para Setembro de 2016. É composta por três sócias, que atuarão 

como consultoras, compondo o corpo Técnico. Ambas Engenheiras, formadas, pós-graduadas 

e com experiência no ramo industrial de mais de oito anos. 

4.1 MISSÃO 

Oferecer ao mercado da região de Londrina serviços de consultoria em gestão, 

estratégia e desenvolvimento organizacional com elevado padrão de qualidade, com equipe 

qualificada, objetivando desenvolvimento das organizações para torna-las mais competitivas e 

produtivas, agregando valor aos seus negócios, transformando conhecimento e informação em 

resultados, com dedicação, ética e profissionalismo, gerando parcerias sólidas e de confiança 

4.2 VISÃO 

Ser, até 2018, na região de Londrina, uma organização referência em gestão, estratégia 

e desenvolvimento organizacional, visando o lucro através de conduta justa, ética e de 

responsabilidade social. 

4.3 VALORES 

• Ética; 

• Respeito; 

• Empoderamento; 

• Foco no cliente. 

4.4 PÚBLICO ALVO 

Atender indústrias de pequeno a grande porte, na região de Londrina, que 

buscam um diagnóstico para redução e/ou eliminação de perdas e de um planejamento técnico 

referente ao sistema produtivo por completo ou em áreas específicas como, por exemplo 

qualidade, logística, produção entre outros. 
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4.5 OPERAÇÕES 

A consultoria funcionará cinco dias por semana, das 08:00h às 18:00h de segunda a 

sexta. A operação contará com uma secretária, que também será responsável pela limpeza do 

local e com três consultores. 

Nos três primeiros anos não serão oferecidos benefícios aos colaboradores buscando 

uma estabilidade financeiro neste início de operação. 

O modelo escolhido para precificação remunera a empresa por hora do consultor 

trabalhada no projeto. Objetivando que a empresa seja remunerada proporcionalmente pelo 

trabalho efetuado. 

4.6 INVESTIMENTOS 

Na tabela 6, estão relacionados os gastos referentes a instalação da empresa, que tem 

projeção para abertura em setembro de 2016. 

 

                                         Tabela 6 - Despesas iniciais 

 
Fonte: Do Autor (2016) 

 

Contabilizando um investimento inicial de R$ 84.700,00.  

Na tabela 7 estão relacionados a projeção das despesas mensais para funcionamento 

da empresa sendo uma área necessária para a instalação de 40m². 

 

Instalações 30.000,00

Equipamentos 24.700,00

Carro 30.000,00

TOTAL 84.700,00

Despesas Iniciais (R$)
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    Tabela 7 - Custos Fixos mensais 

 
     Fonte: Do Autor (2016) 

 

Contabilizando um custo fixo mensal de R$ 38.375,00. 

4.7 PLANO DE MARKETING 

Por se tratar de uma atividade intelectual, a divulgação da empresa seguirá um perfil 

mais modesto, visto que este público busca profissionais através de referências e currículo. Com 

isso, nosso plano de marketing será baseado na conduta profissional da empresa com seus 

clientes. A única forma de divulgação será via Linkedin, pois possui o público de negócios, que 

irá se basear principalmente em divulgar cases de sucesso, além de artigos que contenham 

tendências de mercado. 

Também serão propostas reuniões com potenciais clientes apresentando as 

propostas de trabalho. 

4.8 MODELO DE NEGÓCIO 

4.8.1 Canvas 

O modelo de negócio utilizado para elaboração do trabalho foi o CANVAS que 

demostra em uma única página os nove pilares principais necessários para o sucesso do negócio. 

São eles: parcerias principais, principais atividades, principais recursos, propostas de valor, 

relações com o cliente, canais de comunicação, segmentos de clientes, estrutura de custos e 

fontes de receita. 

Item Total

Aluguel 1.500,00

Condomínio 200,00

Água + Luz 500,00

Telefone 400,00

Celular 600,00

Material de Escritório 500,00

Folha Salarial (secret) 1.500,00

Folha salarial (consult) 18.000,00

Imposto sobre a folha 12.375,00

Contabilidade 1.600,00

Propaganda 1.200,00

TOTAL 38.375,00

Despesas Mensais (R$)
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           Figura 6 - Diagrama de Pareto 

 

             Fonte: Do Autor (2016) 

 

4.8.2 SWOT 

Através da análise dos ambientes, interno e externo, foram pontuadas as variáveis para 

elaboração da matriz SWOT: oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos. Os 

principais estão dispostos na Figura 7. 

Parcerias Principais Atividades-chave
Relacionamento com 

o Cliente
Segmentos de Cliente

Atendimento 

personalizado

Entrega com Qualidade

Agilidade de resposta

Canais

Linkedin

Estrutura de Custos

Aluguel E-mails

Custos Fixos

Marketing Network

Equipe especializada

Relacionamento com o cliente

Metas Atingidas

Indústrias regionais

Propor soluções

Elaborar diagnóstico

Visitar clientes

Retorno rápido

Propor controles

Desenvolver 

metodologias Maior produtividade

Maior performance

Proposta de Valor

Recursos-chave

Tecnologia

Conhecimento Tecnico

Clientes

Fontes de Receita

Projetos entregues

Melhor atendimento

Melhor consultoria 

Maior rentabilidade
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Figura 7 - Matriz Swot 

 
Fonte: Do Autor (2016) 

Analisando o ambiente interno, temos a capacitação da equipe como diferencial, um 

dos nossos valores, foco no cliente também auxilia como ponto forte e vai de encontro com o 

atendimento personalizado proposto. 

Os pontos fracos são devido a entrada da empresa no mercado, que ainda não é 

conhecida, sendo assim, necessário o desenho de uma carteira de cliente 

Já na análise do ambiente externo, nossas principais oportunidades são de prospectar 

novos clientes através da recomendação dos clientes iniciais, e divulgação, além de 

apresentarmos ao mercado um diferencial competitivo com ideias inovadoras. 

Neste cenário as ameaças estão na concorrência já atuante no mercado, no 

conhecimento em negociação dos clientes e no atual cenário econômico nacional, pois estamos 

em uma fase de recessão do mercado. 

 

Pontos Fortes Oportunidades

  Equipe Capacitada

 Atendimento personalizado

 Foco no cliente

Proximidade do cliente

Diagnostico e atendimento imediato  

Recursos financeiros adequados

Vantagens em custo e preços 

Habilidade em inovação e gerencial 

Capacitação tecnológica

Prospecção de Clientes

Foco em Inovação

atender diferentes grupos de clientes

Retirar concorrentes do mercado 

Falta de Posição da Marca

Nova Cartela de Clientes

Entrada de Concorrentes

Instabilidade da Economia Nacional

Crescimento do poder de barganha de 

clientes e fornecedores

Mudanças no consumo e na preferência dos 

consumidores  

Pontos Fracos Ameaças
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4.9 PLANO FINANCEIRO 

A estimativa de faturamento foi calculada de acordo com os fatores descritos abaixo: 

• Preço estabelecido por hora, por consultor. De acordo com consultas em empresas do 

ramo o valor médio é de R$ 150,00/hora; 

• Horas disponíveis dos consultores. Considerando uma jornada de 8 horas diárias e 264 

dias úteis no ano, teremos uma jornada anual de 2112 horas; 

• Produtividade. Quanto das 8 horas diárias são exclusivas para trabalhos nos projetos. 

Foram considerados 85%; 

• Capacidade utilizada. Qual o percentual das horas disponíveis dos consultores que 

foram contratadas no ano. Este item determinou o desenho dos três cenários que foram 

propostos para avaliação. 

4.10 CENÁRIOS 

Para avaliação da viabilidade da abertura da empresa foram considerados três cenários 

possíveis: 

1) Pessimista: Contratação de 55% das horas disponíveis pelos consultores; 

2) Normal: Contratação de 75% das horas disponíveis pelos consultores; 

3) Otimista: Contratação de 90% das horas disponíveis pelos consultores. 

Em todos os cenários foi considerado um crescimento anual de 5% das horas 

contratadas, um reajuste salarial também de 5% e reajuste do aluguel de 10%. 
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Os resultados das análises financeiras para os três cenários, elaborados a partir dos 

valores apresentados no corpo do trabalho e projetados num prazo de 3 anos.  

Para a análise de viabilidade financeira foram consideradas as ferramentas Payback 

simples, TIR e VPL. Para ambos os cenários a TMA, Taxa Mínima de Atratividade foi 

considerada de 15% pelos acionistas. 

Para o cenário denominado Normal, apresentado na tabela 8, considerando a 

contratação de 75% das horas disponíveis dos consultores, conforme apresentado nas tabelas 9 

e 10. 

 

                                             Tabela 8 - Cenário Normal 

 
Fonte: Do Autor (2016) 
 

               Tabela 9 - Horas dos consultores 

 
                   Fonte: Do Autor (2016) 

 

 

Dias/ano 264

Horas / ano 2112

Consultores 3

Percentual de horas contratadas 75%

R$ / horas 150

Produtividade 85%

Cenário Normal

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3

Investimento -84.700,00 12 12 12

Receitas 605.880,00 636.174,00 667.982,70

Despesas

Aluguel/Condominio -20.400,00 -22.440,00 -24.684,00 

Salários -234.000,00 -245.700,00 -257.985,00 

Impostos -128.700,00 -135.135,00 -141.891,75 

Propaganda -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00 

Operação -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 

Lucro Operacional 165.180,00 175.299,00 185.821,95

Tributos -49.554,00 -52.589,70 -55.746,59 

Lucro Líquido 115.626,00 122.709,30 130.075,37
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                                   Tabela 10 - Payback 

 
               Fonte: Do Autor (2016) 
 

Analisando o cenário Normal, podemos considerar o projeto viável, pois apresenta um 

Payback simples de 9 meses, menor que o esperado pelos acionistas de 1 ano, um TIR maior 

que TMA e VPL positivo. 

Com intuito de uma análise mais completa, foram considerados mais dois cenários, o 

Pessimista, apresentado na tabela 11, considerando a contratação de 55% das horas e resultados 

conforme tabelas 12 e 14 e o cenário Otimista, apresentado na tabela 14, considerando a 

contratação de 90% das horas disponível dos consultores, onde os resultados estão nas tabelas 

15 e 16. 

                                             Tabela 11 - Cenário Pessimista 

 
Fonte: Do Autor (2016) 

 
               Tabela 12 - Horas dos consultores visão pessimista 

 
    Fonte: Do Autor (2016) 

 
 

TMA

TIR

VPL 194.156,87 R$

0,73 Anos

8,79 Meses
Payback

15%

129%

Dias/ano 264

Horas / ano 2112

Consultores 3

Percentual de horas contratadas 55%

R$ / horas 150

Produtividade 85%

Cenário Pessimista

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3

Investimento -84.700,00 12 12 12

Receitas 444.312,00 466.527,60 489.853,98

Despesas

Aluguel/Condominio -20.400,00 -22.440,00 -24.684,00 

Salários -234.000,00 -245.700,00 -257.985,00 

Impostos -128.700,00 -135.135,00 -141.891,75 

Propaganda -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00 

Operação -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 

Lucro Operacional 3.612,00 5.652,60 7.693,23

Tributos -1.083,60 -1.695,78 -2.307,97 

Lucro Líquido 2.528,40 3.956,82 5.385,26
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                               Tabela 13 - Payback visão pessimista 
TMA 15% 

TIR -55% 

VPL -75.968,57  R$ 

Payback 
33,50 Anos 

401,99 Meses 
           Fonte: Do Autor (2016) 

 

No cenário Pessimista, o projeto deve ser considerado inviável, pois o tempo de 

Payback simples é de 33 anos e meio, maior que o esperado de 1 ano, além de TIR e VPL 

negativos. 

                                             Tabela 14 - Cenário Otimista 

 
                            Fonte: Do Autor (2016) 

 

               Tabela 15 - Horas dos consultores visão Otimista 

 
                   Fonte: Do Autor (2016) 

 

Dias/ano 264

Horas / ano 2112

Consultores 3

Percentual de horas contratadas 90%

R$ / horas 150

Produtividade 85%

Cenário Otimista

Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3

Investimento -84.700,00 12 12 12

Receitas 727.056,00 763.408,80 801.579,24

Despesas

Aluguel/Condominio -20.400,00 -22.440,00 -24.684,00 

Salários -234.000,00 -245.700,00 -257.985,00 

Impostos -128.700,00 -135.135,00 -141.891,75 

Propaganda -14.400,00 -14.400,00 -14.400,00 

Operação -43.200,00 -43.200,00 -43.200,00 

Lucro Operacional 286.356,00 302.533,80 319.418,49

Tributos -85.906,80 -90.760,14 -95.825,55 

Lucro Líquido 200.449,20 211.773,66 223.592,94
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                                   Tabela 16 - Payback visão otimista 

 
               Fonte: Do Autor (2016) 

 

No cenário Otimista, o projeto também pode ser considerado viável, pois o período de 

Payback de 5 meses é menos que o esperado pelos acionistas, com TIR maior que TMA e VPL 

positivo. 

Abaixo na tabela 17, tem-se um resumo dos resultados dos três cenários propostos. 

                            Tabela 17 - Resumo dos cenários propostos 

 
       Fonte: Do Autor (2016) 

 

Analisando os três cenários, pode-se considerar o projeto viável nos cenários Normal 

e Otimista, não sendo viável apenas no cenário Pessimista.  

Devido a variação de demanda do mercado, ao longo do ano, a contratação das horas 

dos consultores pode variar tanto do cenário Pessimista ao Otimista, tendendo a manter mais 

próximo ao normal, de acordo dados do mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

TMA

TIR

VPL 396.750,95 R$

0,42 Anos

5,07 Meses
Payback

15%

235%

Cenário TMA (%) TIR (%) VPL (R$) Payback (Anos)

Normal 15 129 194.156,87 0,73

Pessimista 15 -55 -75.968,57 33,5

Otimista 15 235 396.750,95 0,42
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6 CONCLUSÕES 

 

A contratação de consultorias tem crescido consideravelmente no mercado industrial 

tanto para projetos específicos quanto para trabalhos periódicos. Com esta visão, pode-se ter 

um trabalho especializado e realizado por profissionais experientes, sem ter custos com a 

contratação destes profissionais qualificados no corpo de funcionários da empresa e, podendo 

de acordo com o tipo de projeto, sempre contar com profissionais especializados no projeto 

demandado. 

Este estudo tem como objetivo verificar a viabilidade da implantação de uma empresa 

de consultoria técnica na região de Londrina, através da elaboração de um plano de negócio. 

Analisando os resultados obtidos, podemos verificar que o projeto é considerado viável 

nos cenários Normal e Otimista, não sendo viável no cenário Pessimista. 
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