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RESUMO 

As interações com o mundo inteiro aceleradas pela velocidade de geração e 

transmissão de informações, somados ao capitalismo, acirram a competitividade no ambiente 

empresarial. Nesse cenário, o planejamento estratégico assume papel prioritário nas 

organizações que almejam alguma vantagem competitiva. Este trabalho avalia, mediante 

pesquisa bibliográfica e estudo de caso, os principais elementos para executar o processo de 

planejamento estratégico e aplica um dos modelos mais recentes a uma indústria de sorvetes. 

O planejamento estratégico trata-se de um processo permanente com resultados 

principalmente em longo prazo, com reflexos em toda a organização, a fim de garantir a 

sobrevivência da empresa seja por meio de aplicar melhor que os concorrentes os recursos 

disponíveis para atender uma demanda existente, seja por criar novas demandas ainda não 

exploradas. 

Palavras Chave: Gestão Estratégica de Empresas, Vantagem Competitiva.    

  



 

 

ABSTRACT 

The interaction with the whole world quicken by the high speed of information 

generation and transmission, combined with capitalism, rises the competitiveness in business 

environment. In this case, the strategic planning assumes a primary role in organizations 

seeking competitive advantage. Using bibliographical research and a real case, this study 

evaluates the basic elements to perform the strategic planning and it places one of most recent 

models in a regular small ice-cream industry.  The strategic planning is a permanent process 

with mainly long-term results, which reflects in all company, in order to make a company life 

rest longer by using better the resource than the competitors for a known market demand, or 

by creating new demands not well attended.  

Keywords: Competitive Advantage, Strategic Management.    
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1. INTRODUÇÃO  

O aumento da velocidade e interação global no ambiente empresarial, decorrente não 

somente de um mercado consumidor cada vez mais exigente em termos de qualidade, 

diferenciação e custos, mas também pela presença de diferentes culturas e formas de gerar 

negócios ainda desconhecidos, tem cobrado das organizações uma crescente necessidade de 

criatividade para inovação, eficiência e eficácia na aplicação de recursos disponíveis e 

melhoria contínua de seus produtos e processos. Dessa forma, a gestão de empresas modernas 

exige mais que o simples uso de modelos essencialmente puros ou muito teóricos, nos quais 

ter o conhecimento era um atributo mais do que suficiente para obter destaque frente aos 

concorrentes no mercado consumidor.  

A famosa busca por vantagens competitivas já é senso comum no ambiente 

empresarial há muito tempo. As empresas mais antigas que ainda estão abertas apresentando 

bons resultados perceberam que não basta ser mais um simples competidor no meio 

empresarial. Já as outras empresas, que ainda acreditam apenas em sobrevivência e não 

reagem a importância de se conseguir algum diferencial competitivo, estão sujeitas a 

aumentarem os números de falências e fechamentos com menos de cinco anos amplamente 

divulgados pelas Associações Comerciais de cada estado.  

Criar diferencial competitivo e tornar a empresa sobrevivente tem como premissa 

desenvolver bons planos estratégicos e buscar por melhores práticas na aplicação para 

alcançar resultados necessários. Dentre muitos possíveis diferenciais, como por exemplo, as 

inovações em produto, patentes ou novas tecnologias de processo, está presente a 

adaptabilidade frente as mudanças dentro do tempo exigido, e consequentemente para se 

adaptar é necessário conhecer o atual cenário e identificar os possíveis cenários futuros. 

Devido a atual dinâmica do mercado, a qual exige tomada de decisões rápidas, muitos 

gestores têm deixado de lado o planejamento estratégico e adotado plano de ações imediatos 

sem ao menos entender o objetivo a ser atingido pela organização, tão pouco avaliado se o 

plano tático é benéfico e é aderente aos anseios da empresa nas vezes que estes são 

explicitados.  

O planejamento estratégico caminha para ser prioridade máxima nas organizações por 

ser a diretriz clara de competitividade duradoura benéfica, impulsionada pela evolução das 

tecnologias de informação e comunicação, porém extremamente dependente das pessoas que 
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planejam. Empresas que investem em ações e processos estratégicos para ganhar 

competitividade em busca da liderança, já se conscientizaram de que têm que planejar 

constantemente com excelência, através de diretores ou proprietários de posse de boas 

informações, para identificar o melhor caminho a ser seguido, permitindo a geração de valor e 

garantindo espaço no mercado atual, ou a busca por novos negócios.  

O presente estudo teve como foco de investigação as pequenas empresas produtoras de 

sorvete. Levando em conta o elevado número de empresas que atendem ao requisito inicial e 

às consequentes dificuldades para o pesquisador investigar, abrir contato, criar um 

relacionamento que permita a discussão e coleta de informações que são privilegiadas e 

confidenciais, definiu-se a empresa que pertence ao casal Thalita e Henrique, na região de 

Curitiba, como caso específico de estudo. A empresa não possui nome registrado, pois o nome 

utilizado atualmente já pertence a outra empresa do ramo alimentício.  

O presente trabalho tem como objetivo propor alternativas ao modelo de negócio atual 

de uma indústria de sorvetes, alinhado com a visão dos sócios. Para realização do objetivo 

geral, foi necessário pesquisar sobre os aspectos teóricos do planejamento estratégico e 

compreender as etapas necessárias para a sua criação. Além disto, a pesquisa pretendia 

localizar alternativas pós Michael Porter, famoso por seu trabalho em estratégia na década de 

1980. 

Através do estudo de caso, foram identificados os objetivos da empresa almejados por 

seus sócios, verificando suas capacidades para atuar nesta indústria na região, e determinando 

os atributos existentes nos produtos explorados tanto pela empresa quanto pelos concorrentes. 

Desta forma, foi possível propor atributos ainda não explorados, afastando a empresa do 

chamado “oceano vermelho” definido pelos autores Kim e Mauborgne (2005). 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica deste trabalho abordará os principais conceitos do 

planejamento estratégico que atualmente tem se demonstrado fundamental para a manutenção 

da vitalidade das empresas, à medida que possibilita não apenas fazer frente à 

competitividade, mas procurar novos mercados e formas de atender seus clientes.  

Neste capítulo desenvolve-se a fundamentação teórica com o propósito de facilitar a 

elaboração do estudo de caso. 

2.1. Estratégia 

A estratégia tem sua origem na área militar, é o direcionador da guerra para eliminar o 

inimigo, na escolha dos melhores caminhos (SUNTZU, 2008), sendo esta a mais antiga 

referência encontrada com mais de 2.500 anos. É um termo derivado do grego que significa “a 

arte dominada pelo general acima de todos”. 

A origem militar do termo estratégia, e trazida para o mundo corporativo, também é 

mencionada por McCraw1 (apud CHIAVENATO e SAPIRO, 2003, p 30) 

A adaptação da terminologia estratégica militar para os negócios das 

organizações começou após a Revolução Industrial em meados do século XIX e teve 

sua época de ouro no decorrer do século XX, quando as organizações começaram a 

utilizar conceitos militares de estratégia em suas operações comerciais. 

Não muito distante desta posição, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) mencionam 

que os gestores iniciaram a adaptar as ideias militares nas empresas, tanto “atacando” 

mercados e se “defendendo” de concorrentes, logo após a Segunda Guerra Mundial.  

Segundo Porter (2009), estratégia é a adotar posicionamento exclusivo e valioso, 

envolvendo um conjunto de atividades diferentes. Ele também menciona que não há um único 

posicionamento ideal, pois se houvesse, todas as empresas usariam as mesmas atividades e 

competiriam apenas na eficácia operacional.   

A estratégia é, portanto, uma posição da organização frente a mudanças, e uma forma 

de enfrentar os concorrentes (ou inimigos), determinando o que e como deve ser feito de 

maneira diferente a fim de garantir uma vantagem, gerando melhores resultados.  

                                                 
1 T.K. McCraw (ed.), Creating Modern Capitalism: How Entrepreneurs Companies and Countries Triumphed 

in Three Industrial Revolutions, Cambrigde, MA, Harvard Univesity Press, 1998. 
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Porém, nas últimas décadas foram criadas inúmeras teorias e percebe-se que o termo 

estratégia não possui muita convergência.  Houve ainda uma evolução que o termo sofreu 

devido ao contexto histórico, principalmente quando o ponto de vista de um determinado 

período era alterado (por exemplo, pós Segunda Guerra Mundial, ou ascensão da indústria 

japonesa).   

2.2. Escolas de pensamentos no campo da estratégia 

Em seu livro “Safari de estratégia”, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) buscaram 

na literatura e elencaram o que eles denominaram de dez escolas da formação do pensamento 

estratégico a partir de 1970. Ao final do estudo, os autores não concluíram se as dez escolas 

representam processos diferentes ou partes de um mesmo processo. As dez escolas são 

elencadas e resumidamente identificadas por serem importantes para a contextualização do 

conceito elaborado por Michael E. Porter e possibilitar a busca por alternativas, 

principalmente nos anos seguintes. 

2.2.1. Escolas do Design 

Na primeira escola, mais presente em 1970, a estratégica era um processo de 

concepção, criação da forma entre fraquezas e forças internas, junto das ameaças e 

oportunidades externas.  O destaque maior desta escola foi a simplicidade de implantação. 

2.2.2. Escolas do Planejamento 

Surgiu na metade da década de 1970, e se destacou em relação a escola de design por 

tratar a estratégia como um processo de maneira formal, criando passos específicos, criando 

formas de checar os passos executados e encadeados, amparados por orçamentos, programas e 

planos operacionais.  

2.2.3. Escolas do Posicionamento 

Esta escola teve grande destaque na década de 1980, devido principalmente ao 

trabalho de Michael E. Porter. Nela, a estratégia é criada a partir da minuciosa análise 

estrutural da situação do setor, incluindo assim fornecedores, clientes, concorrentes e barreiras 

de entrada e saída, e mapeando o posicionando e o tamanho de cada componente.  

2.2.4. Escolas do Empreendedorismo 
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Nesta escola, a estratégia é formada através de um processo visionário, porém 

abdicando de qualquer análise e dados da Escola do Posicionamento. As informações que 

servem de base são intuitivas, vagas e metafóricas.  

2.2.5. Escolas do Cognitiva 

Também da década de 1980, as estratégias eram criadas com o foco no pensamento 

humano, a maneira como a mente cria recebe, trabalha e cria o conceito a respeito de algum 

assunto.   

2.2.6. Escolas do Aprendizado 

É o processo estratégico que surge internamente na empresa, e que é difundido por 

toda ela.   

2.2.7. Escolas do Poder 

Estratégia é um processo de negociação, baseado no poder de barganha com 

fornecedores, no poder de persuasão com órgãos regulamentadores, ou no poder dos atores 

internos e externos da empresa.  

2.2.8. Escolas do Cultural 

Esta escola é um processo inverso da escola anterior, na qual a estratégia vem da 

cultura existente, e não do interesse de quem detém maior poder.  

2.2.9. Escolas do Ambiental 

A estratégia da empresa é um processo reativo, onde a estratégia depende 

principalmente do meio, ou setor, na qual está inserida. Nela, os atores não influenciam o 

futuro, apenas se preparam para os cenários possíveis.  

2.2.10. Escolas do Configuração 

Nesta última escola identificada por Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) a 

estratégia é um conjunto das escolas anteriores, variando de acordo com as características e 

comportamentos de cada organização.  
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Portanto, identificou-se que autores e estudiosos da área divergem do que é estratégia, 

mas é reconhecidamente uma expressão em constante mudança, e que cada empresa a entende 

de acordo com suas características e seu ambiente de negócio.  

2.3. Planejamento estratégico 

Para Chiavenato e Sapiro (2003, p. 39), o planejamento estratégico “é um processo de 

formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção da organização e de sua 

missão no ambiente em que ela está atuando”. Além disto, eles não consideram este processo 

apenas um conjunto de ações imediatas e operacionais, mas é necessário que durante o 

processo surjam planos táticos e operacionais articulados, os quais estão relacionados com os 

objetivos estratégicos de médio e longo prazo que afetam a direção ou viabilidade da empresa. 

Com avalição semelhante, Maximiano (2006) diz que o processo de planejamento 

estratégico compreende a tomada de decisões sobre qual o padrão de comportamento que a 

organização pretende seguir, produtos e serviços que pretende oferecer, e mercados e clientes 

que pretende atingir. 

Di Serio e Vasconcellos (2009) concordam que o planejamento é um processo e ainda 

afirmam que o mesmo deve ser constante, enquanto o plano é o resultado tangível deste 

processo.  

Portanto, infere-se que o planejamento além de ser um processo, trata de forma geral a 

direção da empresa considerando o meio que atua, procurando a melhor direção a ser seguida 

no longo prazo. 

A questão do longo prazo é relativa a cada indústria e mercado, sendo melhor 

exemplificada por Lemos, Pinto, et al (2012) mencionando que para a Petrobras o longo prazo 

plausível são 15 anos, enquanto para empresas de tecnologia o longo prazo pode ser 

considerado de apenas 3 anos.  

Faz parte do planejamento a identificação, análise e a formação da estrutura dos 

propósitos na direção do que a empresa pretende alcançar, considerando seus recursos 

disponíveis, atuando nos três níveis: estratégias, táticas e operacionais. Para tanto, são 

necessárias duas etapas: análise e posterior escolha da decisão.  

Há três níveis de planejamento estratégico que estabelecem o tipo de 

informação utilizada: estratégico, tático/funcional e operacional:   Nível 

estratégico: é da responsabilidade dos primeiros escalões da organização que 
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trabalham com informações do contexto de negócios da organização. Proporciona a 

base para a formulação do diagnóstico estratégico e informações inferidas para o 

futuro (cenário) para a elaboração de prognósticos estratégicos. A missão da 

organização, a visão de negócios e os valores organizacionais são informações 

fundamentais e serão sempre referência ao longo do desenvolvimento do 

planejamento estratégico, Nesse nível, procura-se identificar as ameaças do 

ambiente que deverão ser administradas e as oportunidades do ambiente que 

deverão ser aproveitadas ou otimizadas de acordo com a análise feita dos recursos 

e competências da organização, que identificam seus pontos fortes e fracos.  Nível 

tático/funcional: está associado às funções executivas clássicas como finanças, 

marketing, produção, recursos humanos e administração. Nesse nível, a questão 

fundamental é a integração informacional das diferentes áreas funcionais da 

organização. Os programas integrados de gestão, conhecidos por ERP (Enterprise 

Resourse Management) facilitam essa tarefa.  Nível operacional: as informações 

buscadas nesse nível tem o propósito de controle e correção dos desvios de 

execução e estão associadas ao desenvolvimento de indicadores de desempenho e 

mensuração, provendo informações de feedback. Deve-se medir o erro ou o desvio 

que é a diferença entre o valor planejado do indicador e o valor real medido. O 

resultado indica a necessidade de promover ações corretivas (CHIAVENATO e 

SAPIRO, 2003, p. 304) 

Alguns autores divergem nos detalhes do processo de planejamento, mas possuem a 

mesma essência: 

• Definir o objetivo da empresa, ou concepção, ou princípios norteadores  

• Diagnóstico do ambiente externo e do setorial 

• Análise interna da empresa 

• Formulação da estratégia 

Embora o termo utilizado seja diferente, é verificado tanto na Figura 1 quanto na 

Figura 2 que as etapas são semelhantes.   
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Figura 1 – Etapas para o planejamento estratégico segundo Chiavenato e Sapiro (2003) 

 
Fonte: Chiavenato e Sapiro (2003, p. 45) 

Figura 2 – Etapas para o planejamento estratégico segundo Born, Garcia, et al (2009) 

 
Fonte: Born, Garcia, et al (2009, p. 32) 
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2.4. Definir o objetivo da empresa, ou concepção, ou princípios norteadores  

A organização precisa discutir e definir qual é o próprio negócio, sendo isto 

fundamental para atingir o sucesso desejado, pois representa um impacto direto no seu ramo 

de atuação, conforme Lemos, Pinto, et al (2012). Ainda menciona que a essência da empresa 

(ou core business) está profundamente ligada aos diferenciais e ao negócio em que ela atua. 

Utilizando o termo “norteadores”, Born, Garcia, et al (2009) afirmam que estas 

definições são necessárias para direcionar o negócio, e que a duração destas excedem o prazo 

dos planos estratégicos, operacionais ou táticos. Alguns norteadores são: 

2.4.1. A missão 

A missão de uma empresa precisa explicar porque a empresa existe, qual o seu 

propósito, e porque está naquele negócio e não em outro, segundo Lemos, Pinto, et al (2012).  

A missão deve ser clara e simples, respeitando os limites de negócio que a empresa irá 

atuar. Como ela deve ser divulgada e entendida, isto facilita a compreensão por todos os 

níveis da empresa. 

Born, Garcia, et al (2009) esclarecem que missão é criada partindo do que é desejado 

criar, para quem, e de que forma. Com isto, a missão será a última definição. 

2.4.2. A visão 

A visão, segundo Lemos, Pinto, et al (2012), deve apresentar o anseio da empresa no 

futuro, próximo a uma meta de longo prazo, portanto deve ter data de vencimento.  

Também pode ser interpretada como o sonho, ou a descrição da condição futura que a 

organização almeja atingir dentro de um prazo plausível que a permita atingir o objetivo, 

conforme Chiavenato e Sapiro (2003). Eles também destacam que a visão tem um poder de 

persuasão, que entusiasma e desafia os colaboradores.   

Born, Garcia, et al (2009) acreditam que a visão representa o objetivo a ser 

perseguido, que orienta, organiza e desafia os colaboradores. 

2.4.3. Os valores 
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A definição dos valores da empresa é importante pois trata diretamente de quais 

características são almejadas para orientar os colaboradores durante o trabalho. São exemplos 

de valores a ética, o respeito com o meio ambiente ou a inovação.  

Segundo Lemos, Pinto, et al (2012), os valores estabelecem limites de como a 

empresa se comporta, trabalha e faz negócios. Acompanhando esta opinião, Born, Garcia, et 

al (2009) afirmam que os valores determinam a unidade de conduta.  

Equivalente a crenças, Chiavenato e Sapiro (2003, p. 70) declaram que são “princípios 

dos quais [a empresa] não se está disposto a abrir mão, como ética e honestidade”, e que tais 

diretrizes estão acima das práticas cotidianas.  

Os três itens apresentados são importantes para esclarecer à empresa o que deve ser 

feito, de qual modo, e qual o objetivo esperado por seus acionistas.  

2.5. Diagnóstico Externo, ou Macro ambiental  

Em todas as referências estudadas, o meio no qual a empresa está inserida e realiza 

seus negócios é um fator importante para ser identificado e considerado durante o processo do 

planejamento estratégico. Lemos, Pinto, et al (2012, p. 24) afirmam que “para escolher um 

caminho (o melhor caminho) que levará a empresa a alcançar o seu objetivo, é fundamental 

que proceda à análise dos ambientes externo e interno”. Um dos motivos que embasam tal 

relevância citado pelos autores é a crise econômica de 2008 que mudou o comportamento dos 

clientes, causou desemprego relevante, obrigando as empresas a mudarem perspectivas e 

planos independente da vontade.   

Diante disto Chiavenato e Sapiro (2003, p. 80) expõem que a finalidade do diagnóstico 

estratégico é “identificar os indicadores de tendências, avaliar o ambiente de negócios, a 

evolução setorial, analisar a concorrência e entender os grupos estratégicos”. Também 

consideram importante o estudo externo, pois a organização é influenciada pelos 

acontecimentos externos.  

Alguns indicadores do macro ambiente são elencados por Kotler (2000), porém cada 

empresa pode eleger os mais relevantes que influenciam o negócio para monitorá-los a fim de 

identificar ameaças ou oportunidades oriundas deles.  
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a) demográfico: estudo populacional, considerando densidade, quantidade, faixa 

etária em relação a determinado lugar. A taxa de natalidade do Brasil é diferente de 

outros países, o que pode representar oportunidades para negócios infantis; 

b) econômico: Desemprego, inflação ou taxas de câmbio afetam os clientes, 

aumentando ou diminuindo seu poder de compra; 

c) tecnológico: Mudanças de tecnologias disruptivas2 podem substituir abruptamente 

a demanda existente por determinado serviço ou produto; 

d) natural ou ambiental: aquecimento, poluição ou quantidade de chuvas podem 

gerar a inviabilidade do negócio, por exemplo com o preço da energia elétrica; 

e) sociocultural: indicador que pode refletir a mudança do papel do homem e da 

mulher na sociedade, por exemplo quando ela não cuida apenas do lar; 

f) político e legal: novas legislações podem impedir importações, proibir o consumo 

de um produto, ou aumentar tributos.  

2.5.1.  Diagnóstico ou análise do ambiente setorial  

Se no ambiente externo a empresa não possui muito domínio sobre as mudanças, em 

seu setor específico de atuação esse cenário é o oposto. Este setor foi descrito e estudado com 

destaque por Michael Porter, o qual também estudou como é a competição existente dentro 

deste setor além dos concorrentes, criando um modelo conhecido como as cinco forças. As 

cinco forças são apresentadas na Figura 3.  

                                                 
2 Segundo dicionário Michaelis: Que causa ou tende a causar disrupção; que rompe. 
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Figura 3 – Cinco forças competitivas de M. Porter  

 
Fonte: (PORTER, 2009) 

 

Para Porter (2009), quanto maior a competição do setor, menor o retorno do capital 

investido. A ameaça de novos entrantes cria mais oferta, forçando as atuais organizações a se 

adequarem, diminuindo o interesse de novas organizações naquele setor. As medidas que 

dificultam a entrada de novos competidores no setor vão desde o aumento de economia de 

escala, como a necessidade de capital ou canais eficientes de distribuição já conquistados. 

Outra força importante é o poder de negociação que os fornecedores possuem. Um 

único fornecedor de uma matéria prima escassa garante a ele, e não ao setor, a maior margem. 

Portanto, são fatores que garantem poder do fornecedor a quantidade de fornecedores 

concorrentes, a existência de outros produtos substitutos e a essencialidade da matéria prima 

do fornecedor. De maneira análoga, a organização inverte o papel e se torna fornecedora para 

seus clientes, os quais possuem poder quando são poucos, compram uma quantidade 

significativa do faturamento ou o produto/serviço não possui grande valor agregado.  

Porter (2009) continua e o seu modelo com a ameaça de produtos substitutos, os quais 

podem tomar parte ou totalmente a demanda do setor. Porter (2009, p. 17) explica que pior 

será a ameaça quando há “opção excludente preço-desempenho”, como softwares de 

comunicação por voz via internet contra a antiga telefonia de longa distância, e “o custo de 

mudança do cliente para o substituto for baixo”. 

Rivalidade entre 
concorrentes

Novos entrantes

Fornecedores

Ameaça de 
substitutos

Clientes
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A mais tradicional e direta competição é a própria competição entre as organizações 

que realizam a mesma atividade. Porter (2009) justifica que a intensidade desta competição 

será maior quanto maior o número de concorrentes, menor o crescimento do setor, maior 

forem as barreiras para a saída da empresa, e maior for capacidade instalada. 

2.6.   Diagnóstico ou análise interna 

No ambiente externo a empresa identifica as ameaças e oportunidades de atuação, e no 

ambiente interno ela busca os recursos e competências para atingir os objetivos da 

organização.  

Para Chiavenato e Sapiro (2003), a análise interna revela as forças e potencialidades, 

que precisam ser explorados, assim como as fraquezas da organização, que são os pontos a 

serem corrigidos ou eliminados. Este processo de análise interna pode ser dividido em 

recursos organizacionais, competências essenciais e capacidades ou habilidades.  

Os recursos organizacionais são os insumos dos quais a empresa dispende para 

realizar a sua atividade, tangíveis ou não. Os tangíveis são por exemplo o parque fabril 

instalado, a quantidade de pontos de atendimento, o capital próprio disponível para ser 

investido. Já os recursos intangíveis são o valor da marca da empresa, as patentes e 

habilidades individuais dos colaboradores.  

As capacidades são habilidades de analisar criticamente e avaliar as situações, a fim de 

executar as tarefas da melhor maneira possível.  

Por fim, as competências essenciais são um conceito melhor definido por Hamel e 

Prahlad (1996), sendo o conjunto de habilidades e tecnologias que utilizados geram valor para 

o cliente, valor este percebido como diferente, único em relação aos demais concorrentes. 

Para ser considerada essencial, deve ser difícil de imitar, rara, não substituível e ser 

reconhecida como valiosa pelo cliente.  

2.6.1. Fatores chaves de sucesso, ou fatores críticos de sucesso 

Atenção especial deve ser dada a atividades consideradas essenciais para o negócio da 

empresa. Born, Garcia, et al (2009, p. 70) explicam que os fatores “são as condições 

necessárias para competir em um determinado setor, expressos por meio de critérios 

técnicos”.  
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Em avaliação similar, Chiavenato e Sapiro (2003, p. 185) relatam os fatores chaves de 

sucesso “são as atividades-chave do negócio que precisam ser bem feitas para que a 

organização possa atingir os seus objetivos. Sem eles, os objetivos não são alcançados”, e 

pertencem as partes críticas do processo.  

 Exemplos de fatores críticos de sucesso são, mas não se limitando a estes, a escala, a 

localização ou posição geográfica, liderança em custo ou em inovação, diferenciação dos 

produtos, atendimento especializado, serviço de assistência técnica e qualidade.  

2.7. Modelo S.W.O.T 

S.W.O.T. é uma sigla, em inglês, para forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 

Este modelo é muito utilizado para a análise estratégica , Chiavenato e Sapiro (2003). Ele 

permite assimilar se há habilidades e capacidade para aproveitar as oportunidades vindas do 

ambiente externo, assim como se proteger de ameaças, agindo sobre as fraquezas.  

Consonante com eles, Oliveira (2002, p. 89) destaca que os pontos fortes e fracos são 

variáveis internas e controláveis, pois a empresa pode explorar os fortes e reforçar e aprimorar 

os fracos. Já as oportunidades e ameaças, segundo o autor, são externas e incontroláveis de 

modo que a empresa não pode exceto se adaptar. 

Um exemplo do modelo é apresentado na Figura 4. O quadrante 1 representa o 

melhor, pois há oportunidades no ambiente externo e a empresa pode aproveitar seu potencial 

para usufruí-lo. Já o quadrante 2 e 3 representam pontos a trabalhar, enquanto o quadrante 4 é 

o pior, quando a ameaça pode emergir e requerer da empresa justamente o que ela não está 

preparada.  
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Figura 4 – Modelo da matriz de S.W.O.T.  

  
Fonte: Chiavenato e Sapiro (2003, p. 188) 

Portanto, a análise do ambiente interno permite avaliar as atividades presentes na 

empresa com as necessárias para cumprir sua missão e visão, e identificar se está executando 

o necessário. De maneira automática, ao confrontar com as oportunidades e ameaças listadas, 

irão identificar as suas forças e fraquezas. 

2.8. Abordagem Posicional 

Esta abordagem agrupa principalmente os modelos criados pelos autores da escola 

posicional, sendo o principal deles Michael E. Porter.   

O modelo BCG foi criado para Boston Consulting Group é baseado no ciclo de vida 

do produto. Os produtos são classificados em quatro grupos de acordo com a taxa de 

crescimento e a participação no mercado, sendo eles: 

a) Grupo cachorro: Baixa participação e baixo crescimento, indicando que o 

produto não tem futuro e deve ser descontinuado.  

b) Grupo estrela: Exatamente o oposto do anterior, tem crescimento e alta 

participação no mercado, tornando importante para a organização e deve ser 

mantido e investido. 
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c) Grupo “vaca leiteira”: caracterizado pela alta parcela de mercado, porém sem 

necessidade de novos investimentos. Precisa ser mantido para gerar recursos 

para o grupo duvidoso.  

d) Grupo duvidoso:  Um dos mais importantes, pois embora consuma recursos 

gerados pelos outros grupos, é deste que surge novos produtos estrela e 

garantirão a continuidade da empresa. 

(PORTER, 1989) define em seu livro Vantagem Competitiva seu modelo das três 

estratégias genéricas. A primeira, liderança em custo total exige que seja o líder da indústria, e 

não apenas uma entre várias na disputa. A segunda estratégia seria de diferenciação, a qual 

exige da empresa fabricar bens, prestar serviços únicos, percebidos pelo mercado, garantindo 

assim ganhos acima da média da indústria com uma margem de contribuição superior. A 

terceira estratégia foi denominada enfoque, a qual exige atender um menor público, altamente 

atrativo e não explorado, de maneira mais eficaz ou única, melhor do que a concorrente que 

atende todo o público de forma padronizada.  

Um terceiro modelo é atribuído a Hammer e Campy (1994, p. 22),  

“[A reengenharia] consiste no repensar fundamental e no redesenhar 

tradicional dos processos de trabalho com o objetivo de obter melhorias dramáticas 

nas medidas contemporâneas críticas do desempenho da empresa, seja nos custos, 

na qualidade, no serviço ou no tempo” (HAMMER e CAMPY, 1994, p. 22),   

Para Hammer e Campy (1994), o problema principal não é a velocidade que se 

executa um processo, o qual pode sofrer reduções com aperfeiçoamentos, mas sim a 

existência do próprio processo.  

2.9. Abordagem Inovadora 

Esta abordagem, agrupa as escolas de planejamento mais atuais. Sua relevância 

aumenta quando as ideias tradicionais já não são tão eficientes como no passado, como o 

exemplo da falência da empresa que pertence ao Michael E. Porter, conforme (PRASAD, 

2012) descreveu para a Reuters. 

Um dos modelos é desenhado por Hamel e Prahlad (1996) a partir de empresas 

japonesas que conquistaram mercados antes dominados por outros concorrentes. Para os 

autores, apenas a empresa que consegue determinar o destino da indústria consegue 

determinar seu próprio destino. As empresas que primeiro aproveitarem as oportunidades que 
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surgem ditarão os rumos da indústria, ao invés de realizar análise da operação do concorrente 

ou de copiar processos e ideias bem sucedidas, porém já existentes.  

Outro modelo, dos autores Kim e Mauborgne (2005) considera que a inovação é a 

estratégia das maiores empresas existentes, fazendo a empresa mudar de foco do atual 

mercado, com concorrentes definidos e regras estabelecidas chamado de oceano vermelho, 

para procurar na expansão ou criação de demandas para produtos e serviços, no chamado 

oceano azul. A empresa não necessariamente precisa ser a pioneira, mas pode ser uma 

seguidora, desde que de forma rápida. A metáfora do oceano vermelho refere-se a disputa 

entre os atuais concorrentes, os quais fazem concessões ou adoram posturas que vão contra a 

criação de valor da empresa, que por sua vez “sangra” tingindo o oceano.  

Neste modelo, uma matriz de avaliação de valor é utilizada para auxiliar, permitindo 

assim elencar os atributos de valor que o cliente percebe de um determinado serviço ou 

produto, assim como os atributos que podem ser explorados, classificando junto os 

concorrentes e quais são seus atributos. Quanto maior for a nota de um atributo, maior é o 

reconhecimento dos clientes e maior o investimento necessário das organizações. Porém o 

foco não deve permanecer apenas nos atributos já conhecidos e utilizados pelos concorrentes, 

a fim de evitar a competição por preço baixo ou diferenciação. Quatro perguntas, apresentadas 

na Figura 5, ajudam a distanciar da disputa apenas por preço e diferenciação, buscando novos 

caminhos e mercados.  
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Figura 5 – Modelo das quatro ações de KIM e MAUBORGNE  

   
Fonte: Kim e Mauborgne (2005, p. 49) 

O exemplo de matriz de avaliação de valor utilizado pelos autores durante a 

elucidação do tema é apresentado na Figura 6. Segundo os autores do modelo, o vinho [yellow 

tail] deve abdicar das sete características dos produtos similares listadas da esquerda para a 

direita, e criar novos atributos, como no caso a facilidade em beber, a facilidade de escolher e 

a diversão e aventura, sendo o segundo atributo percebido pela dificuldade enfrentada por 

pessoas leigas ao buscar uma bebida na prateleira.  
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Figura 6 – Matriz de avaliação de valor por KIM e MAUBORGNE  

    
Fonte: Kim e Mauborgne (2005, p. 52) 

 



 

28 

 

3. METODOLOGIA CIENTÍFICA  

A seguir, será apresentado o procedimento metodológico utilizado para a realização do 

estudo, pois toda pesquisa científica necessita de métodos para a sua elaboração.  

Para o presente trabalho foram utilizados os procedimentos de pesquisa bibliográfica e 

estudo de caso. A pesquisa bibliográfica é a origem para os conceitos acerca do tema referente 

a esse estudo, retirados de fontes já existentes. Ela procura explicar e discutir um tema com 

base em referências publicadas em livros, periódicos, sites e outros meios de divulgação. 

Busca também, conhecer e analisar conteúdos científicos sobre determinado tema segundo 

Martins e Pinto (2001). 

 Podemos adicionar a este conjunto de informações as consultas a bases de dados de 

periódicos e artigos indexados pelo EBSCO3 com o objetivo de enriquecer a pesquisa.  Este 

tipo de pesquisa tem como finalidade, conforme Marconi e Lakatos (2007), colocar o 

pesquisador em contato ampliando a fonte de informações que foram publicadas sobre 

determinado assunto. Segundo os autores, a pesquisa bibliográfica não é apenas uma repetição 

do que já foi escrito sobre determinado assunto, mas permite o estudo de um assunto sob novo 

enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras. 

Para o procedimento do estudo de caso, é apresentado por Vergara (2003) como 

metodologia direcionada para o conhecimento de um determinado assunto e tem como maior 

limitação não permitir a generalização dos resultados para outras empresas. Por outro lado, o 

estudo de caso apresenta como grande vantagem o fato de os dados levantados representarem 

de forma mais rica e completa a realidade do negócio pesquisado. 

Nesse trabalho, utilizou-se o estudo de caso na elaboração do planejamento estratégico 

que foi embasado nas experiências dos sócios Thalita e Henrique de uma empresa do ramo de 

produção de sorvetes, com intuito de enriquecer o estudo. Este exemplo prático tratou de uma 

empresa real que pertence à família a mais de 30 anos, porém ainda sem nome. 

Dessa forma, o estudo é caracterizado como descritivo de abordagem qualitativa, 

desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica e estudo de caso, no qual serão coletados 

dados verídicos para utilizá-los como base para a identificação de oportunidades de valor. 

                                                 
3 https://www.ebscohost.com/ é um indexador de pesquisas científicas disponível na biblioteca do 

ISAE. 

https://www.ebscohost.com/
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Os dados foram coletados através de entrevistas, de trocas de correios eletrônicos com 

a sócia, e um questionário previamente criado, presente no apêndice deste trabalho. A opção 

dessa técnica é justificada pois viabiliza uma maior relação entre o pesquisador e os 

pesquisados. Segundo Lüdke e André (1996, p. 33) “na entrevista a relação que se cria é de 

interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 

responde”. 

Ressalta-se também que este trabalho não tem a pretensão de esgotar o assunto, tão 

pouco garantir o sucesso das propostas, que são de exclusivo risco do empreendedor. 
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4. DADOS DA EMPRESA ESTUDADA 

A indústria Alpha sorvetes, na região da cidade de Curitiba, tem sua origem há 30 

anos. Após estes anos de existência, o fundador a entregará ao seu filho e sua nora. Por ser 

uma indústria familiar e de pequeno porte, ainda não dispõe de grande número de 

colaboradores tão pouco formalidade dos processos existentes em grandes corporações.  

O nome da indústria não é registrado, e requer mudança pois o nome utilizado pelo 

fundador é semelhante ao registrado por outra empresa do ramo alimentício.  

4.1. Norteadores estratégicos 

4.1.1. Visão 

Utilizando a abordagem de entrevista sugerida por (BORN, GARCIA, et al., 2009), 

chegou-se à conclusão quanto ao desejo do casal proprietário do negócio:  “Ser a maior e mais 

reconhecida fabricante de sorvete do sul do Brasil nos próximos 7 anos”.   

4.1.2. Valores 

Buscando entender o que os proprietários buscam como conduta para a empresa, 

identificou-se alguns valores que são fortes norteadores para as decisões da empresa. Estes 

valores são parte da empresa pois são vividos pelos seus proprietários, constantemente 

enfatizados. Foram identificados os seguintes valores: 

a) Tradição: Manter o âmbito familiar na fabricação de sorvetes, sendo isto 

divulgado 

b) Qualidade dos produtos: buscando a excelência em cada etapa, desde a seleção 

de matéria prima à entrega ao cliente 

c) Trabalho em equipe: Todos juntos para atender as necessidades dos clientes 

todos os dias. 

4.1.3. Missão 

Como visto na fundamentação teórica, a missão representa o motivo de ser da 

empresa, ou seja, a razão da sua existência. A missão expressa à definição do seu negócio. A 

missão identificada junto aos proprietários é traduzida como “oferecer produtos da mais alta 
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qualidade com bom custo benefício e que propicie uma experiência marcante aos seus 

consumidores” 

4.2. Análise do Macro ambiente 

Os fatores identificados durante a entrevista como mais expressivos para a atividade 

da empresa de sorvetes são o demográfico e o clima.  

A população da região sul tem aumentado e a projeção realizada pelo (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013) estima um aumento de 991 mil 

pessoas na região sul entre 2015 e 2020, e os consumidores acompanham este crescimento 

pois o público alvo não possui grande distinção de faixa etária.  

Segundo a (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE SORVETES, 

2015) desde 2003 à 2013, o consumo de sorvetes no Brasil subiu dos 685 milhões de litros 

para 1,244 bilhão de litros, um aumento de 86,1%. Cada brasileiro consome 6,19 litros de 

sorvete por ano. Dez anos atrás, eram apenas 3,83 litros. 

O crescimento nas vendas na região sofre influência direta com a temperatura, sendo 

uma maior demanda nos meses de verão. Esta experiência adquirida pelos proprietários é 

tratada informalmente, visto que a previsão do clima na região é muitas vezes incorreta pela 

percepção dos mesmos. 

A análise posicional é importante a título de conhecimento histórico, porém esta não é 

necessária para a avaliação de novos mercados, foco deste trabalho. Contudo, alguns itens 

como por exemplo a concorrência, serão identificados posteriormente.   

4.3. Análise Interna 

A empresa, percebendo a necessidade de expansão, decidiu por ampliar a linha de 

produção, pois conforme os proprietários, houve no último ano falta de alguns produtos. Para 

tanto, também foi necessário utilizar novo espaço físico, pois o antigo já havia atingido sua 

capacidade máxima. A fim de manter os atuais clientes, o novo espaço será na mesma rua, 

próximo ao antigo endereço e, portanto, de fácil assimilação para os clientes.  

O quadro de funcionários é reduzido, composto principalmente por pessoas da família. 

Desta forma, a rotatividade de pessoal é mínima, aproveitando a longa experiência e evitando 

intervalos de baixo rendimento durante o treinamento de novos colaboradores.  
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A indústria produz ao todo trinta e dois sabores de sorvetes em massa e outros trinta e 

dois sabores de picolés. Esta variedade garante abrangência tanto aos clientes conservadores 

quanto aos mais desinteressados em rotinas.  

Infelizmente não há nenhum sabor diferente e que seja um campeão de vendas. O 

sabor que representa maior volume é comum aos concorrentes, não podendo ser registrado 

para manter exclusividade. O campeão de vendas é o sabor flocos, tradicional para muitas 

concorrentes. Para diferenciar dos concorrentes populares, pequenas mudanças no processo e 

seleção da matéria prima garantem sabor diferenciado.  

Em contrapartida, a maior margem é fruto de um picolé, porém que não tem grande 

volume. Do mesmo modo que o sorvete de massa, o picolé possui diferenciais na matéria 

prima. 

O casal acredita que a qualidade é a competência essencial do seu negócio, porém 

conforme o conceito previamente elucidado, para ser essencial deveria ser única, de difícil 

replicação pela concorrência, e principalmente percebida pelo cliente. A qualidade, baseada 

em seleção de matéria prima, não necessariamente é de difícil imitação ou substituição.  

4.4.  Fatores chaves de sucesso 

O casal, devido a experiência no setor, conhece com clareza os fatores essenciais para 

o negócio. Por ser um mercado tipicamente de varejo, com prazos de entrega curtos, um dos 

fatores é a disponibilidade de estoque a pronta entrega. O modelo de produção puxado por 

ordem de compra não é aceitável pelos clientes, que optam pela concorrência quando não 

encontram o sabor desejado. 

A qualidade, embora tratada pelo casal como diferenciação, também é um fator crítico 

de sucesso. Variações de sabor, textura e embalagens não são aceitáveis pelos clientes, assim 

como passíveis de punições legais (como por exemplo alterações de peso além da tolerância 

permitida pelo Instituto de Pesos e Medidas).  

Um resumo dos tópicos identificados durante a entrevista é apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 – Matriz SWOT  

     
Fonte: O autor (2016) 

4.5. Inovação: Atributos dos concorrentes e proposta de valor 

Há inúmeras fabricantes de sorvete, alguns de abrangência regional e outros nacionais. 

Para determinar uma proposta de valor, foram elencados os concorrentes e divididos em 

grupos pelo valor final de venda verificados em seus pontos de venda em shoppings e lojas 

próprias na cidade de Curitiba.  

Dentro do primeiro grupo, aqui chamado concorrência A+, estão as empresas com 

maior valor de venda, dentre elas ColdStone, Freddo, Kopenhagen e as famosas Paleterias 

Mexicanas, com valor na casa dos R$60,00/kg.  

No segundo grupo, chamado concorrência B, estão as grandes fabricantes Kibon e 

Nestle de maior escala de produção, com preço de venda em redes de supermercados na 

ordem de R$20,00/kg. Ambas possuem abrangência nacional e, portanto, estão separadas das 

do terceiro grupo, concorrência C, que inclui fabricantes como Paviloche, Kascão e Bapka, 

com presença regional.  

Além do atributo preço mencionado, outros atributos identificados em relação aos 

fabricantes concorrentes são volume de produção, meios de distribuição e venda, presença em 

grandes redes de supermercados, status associado ao consumidor e disponibilidade do 

produto.  

Os atributos não associados aos concorrentes de forma clara e instantânea e que 

podem representar espaços para um novo mercado são a associação à diversão ao consumir e 

o mercado de animais de estimação domésticos, ambos pouco focados pelas indústrias. O 

Oportunidades Ameaças

Já trabalha com grande Variedade de sabores, 

permitindo expansão
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atendimento a ambos os atributos não necessariamente deve ser com um único produto, pois a 

indústria do casal já produz variações de sabores e diferentes produtos como picolés e 

sorvetes em massa, comprovando a capacidade de atuar com diferentes linhas. 

A Figura 8 apresenta a percepção do autor para os diversos atributos, e cria uma 

proposta de valor para a empresa, que se existente, não é conhecida.  

Figura 8 – Matriz de avaliação de valor de industrias de sorvetes

 
Fonte: O autor (2016) 

Para atingir público ávido por diversão, a primeira proposta é criar uma linha 

disponível apenas para festas, incluindo uma marca diferente para sorvete. Desta forma, 

apenas bares e casas noturnas teriam disponíveis um picolé ou sorvete de massa alcoólico, o 

qual precisa ter em seus ingredientes algum produto considerado líder, como as vodcas Cîroc 

e GreyGoose, e com margens de lucro muito acima das demais, ambos os requisitos para criar 

o status ao consumidor proposto na Figura 8. Apenas marcas classificadas como concorrentes 

A+ possuem este status, pois limitam seu público e garantem exclusividade. Esta linha, 

portanto, acarreta no aumento do preço médio da indústria, melhorando sua colocação sobre 

as concorrentes C regionais, e permitiria ser a pioneira e reconhecida em toda a região sul 

conforme desejado pela visão do negócio.  

O segundo atributo identificado como escasso, embora exista um concorrente 

chamado IcePet com sede em São Paulo, é focado para animais de estimação. Conforme 

reportagem de  (PEQUENAS EMPRESAS, GRANDES NEGÓCIOS, 2015), os empresários 

não possuem concorrentes diretos, e nem mesmo fábrica para o produto, a qual o casal já 

dispõe. Com margens de lucro de vinte e cinco por cento, existe um “oceano azul” para uma 

linha de produtos com estes clientes.  

Os dados (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013) 

revelam que de cada cem famílias, 44 criam cachorros e só 36 têm crianças até doze anos de 
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idade, e que ao todo as famílias brasileiras cuidam de 52 milhões de cães contra 45 milhões de 

crianças.  

Esta linha de produtos precisa necessariamente ter alto volume de produção, 

distribuição em grandes lojas do ramo, e produtos a pronta entrega, eliminado o atributo de 

status ao consumidor, preço elevado e diversão. 

Ambas as linhas de produtos permitem explorar mercados ainda pouco concorridos e 

estão coerentes com a visão e missão da empresa, desenhadas por seus proprietários.  
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5. CONCLUSÕES 

O objetivo do presente trabalho foi propor alternativas ao modelo de negócio atual de 

uma indústria de sorvetes, alinhado com a visão dos sócios, a fim de garantir uma vantagem 

competitiva perante as outras indústrias de mesmo produto. Através de pesquisa bibliográfica, 

foram visitas as dez escolas de estratégia, e se verificou que a estratégia, embora tenha origens 

na área militar há centenas de anos, teve grande mudança na sua evolução concentrada nas 

últimas décadas, onde se encontrou constantes citações acerca do uso da estratégia como 

forma de sobrepujar o inimigo, e nos dias atuais as empresas concorrentes. 

A doutrina de Michael Porter sugere que as empresas devem se posicionar frente as 

mudanças criadas pelos seus concorrentes, interagindo melhor com seus fornecedores para 

diminuir o poder de barganha destes, e não concentrar os consumidores. Porém, esta foi criada 

na década de 1980, quando nem a internet era tão presente no cotidiano das empresas. 

Verificou-se que a empresa de Michael Porter, cujo objetivo era auxiliar no planejamento 

estratégico das outras, não aplicou para si mesma a adaptação necessária aos novos tempos e 

paradoxalmente decretou falência. Uma das estratégias identifica, dentre as que surgiram no 

momento pós Porter, é conhecida como “oceano azul”, a qual foi utilizada neste trabalho. 

Considerando os anseios dos proprietários da indústria de sorvete do estudo de caso, que 

querem expandir a produção e também tornar a marca conhecida na região sul do Brasil, 

foram elencados os principais fatores externos, aos quais a empresa não pode mudar mas 

precisa adequar-se, além dos fatores internos que a indústria precisa melhorar e os que ela já 

possui destaque perante a concorrência.  

Com base nas informações coletadas dos proprietários e de concorrentes, foi possível 

aplicar a proposta de Kim e Mauborgne (2005) e localizar atributos no consumo de sorvetes 

ainda não explorados pela concorrência, que permitem a indústria sair da guerra de preços já 

estabelecida no mercado de sorvetes de palitos e massa, principalmente de flocos, criando 

para si demanda por sorvetes ainda não atendida.  
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APÊNDICE I – QUESTIONÁRIO DE ENTREVISTA 

 
FORMULÁRIO DE ENTREVISTA – INDÚSTRIA DE SORVETE 

Norteadores estratégicos  

1. Visão 

Onde o Sr.(a) enxerga a sua empresa em dez ou quinze anos? Como o senhor gostaria 

que fosse? 

Resposta 

2. Valores 

Quais os comportamentos e característica que o Sr.(a) espera da conduta de todos que 

trabalham na sorveteria?  

Resposta 

3. Missão 

Qual o objetivo da empresa? O que faz, para quem, como faz e por que faz? 

Resposta 

4. Análise do Macro ambiente 

Dentre os seguintes itens, quais o Sr. considera mais impactantes diretamente na 

indústria de sorvetes? Por quê? 

• Demográfico 

• Econômico 

• Tecnológico 

• Natural 

• Sociocultural 
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• Político 

Resposta 

5. Análise Interna (setor e empresa)  

Quem são seus concorrentes diretos? Por quê? 

Resposta 

Acredita que existe alguma oportunidade por vir no curto prazo (menor de 3 anos)? 

Resposta 

Quais fatores tem ameaçado o consumo do seu sorvete? Considerar a moda do 

Iogurte? 

Resposta 

Quais os atributos existentes na tua empresa que influenciam ou tem destaque frente 

aos concorrentes? 

Resposta 

Quais os problemas internos na empresa?  

Resposta 

6. Fatores chaves de sucesso 

Quais os itens que você considera imprescindíveis e vitais para que a empresa 

continue atuando?  

Resposta 

Destes fatores listados na pergunta anterior, quais você considera que executa melhor 

do que os concorrentes? 

Resposta 

 

 


