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RESUMO 

 

O presente plano de negócios tem por objetivo descrever o planejamento para a 

implantação de uma empresa de serviços de gestão de pessoas em Curitiba.  O 

procedimento utilizado para criação deste plano de negócios o subdivide em uma 

análise do mercado, planos de marketing, operacional e financeiro, além de uma 

análise de possíveis cenários e uma avaliação estratégica da empresa a ser 

implantada. Para a elaboração destes itens, realiza-se um estudo das variáveis 

que compõe o setor de recrutamento e seleção de profissionais, com o intuito de 

demonstrar uma demanda que permita a inserção de uma nova empresa para 

apoio de empresas nas suas atividades de gestão de pessoas, com foco em 

serviços para profissionais de engenharia. Além disso, realiza-se um completo 

planejamento da utilização de recursos com o intuito de reduzir os riscos e traçar 

as melhores opções para que este negócio venha a ter sucesso.  
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Hunting,Coaching Recrutamento e seleção, Plano de negócio. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Organizações são compostas de pessoas. Atualmente é consenso o papel 

estratégico que o capital humano desempenha nas empresas. Segundo 

Chiavenato (2003), na era da informação o recurso mais importante deixou de ser 

financeiro e passou a ser intelectual. Nesse contexto, a gestão de pessoas tem 

um papel fundamental na estratégia das empresas. 

  A necessidade de gestão estratégica desse capital tão importante conduz a 

área de Administração de Recursos Humanos a novas exigências. Segundo 

Paulino (2010) uma postura mais proativa desta área tem sido demandada nas 

empresas e atividades realizadas por este setor como Recrutar, Reter e 

Desenvolver talentos tornam-se primordiais para o sucesso das organizações. 

  Um dos principais indicadores de responsabilidade direta do setor de 

gestão de pessoas é o turnover. O turnover nada mais é do que o percentual de 

empregados que se renova em um determinado período de tempo. O cálculo é 

feito através da relação entre movimentações, tanto admissões como 

desligamentos, e o efetivo médio.  De acordo com Seibel (2013), altos índices de 

turnover resultam em maiores custos com recrutamento, seleção e treinamento, 

além de causar ruptura na eficiência da organização, uma vez que o capital 

humano é perdido. São vários os motivos que aumentam esse número. Os mais 

tangíveis são benefícios, salários, acesso a cursos, etc. Porém existem motivos 

intangíveis ou de difícil mensuração. Estas razões podem ser aspectos de cultura 

e estilos de gestão que podem variar desde líderes servidores até líderes 

autoritários.  

  No momento atual, onde o país vive baixas taxas de desemprego, entre 3% 

e 6% segundo o IBGE, os colaboradores podem escolher as empresas que 

trabalharão, um colaborador que não esteja aderente à cultura da empresa pode 

se tornar um grande candidato a deixá-la, ou até causar a saída de outros 

colaboradores.  

 

  Com o exposto, fica clara a importância dos processos de gestão de 

pessoas, destacando-se o recrutamento e seleção e o desenvolvimento. Com o 

objetivo de auxiliar empresas nestes processos, surge a Paraná HuntingGroup.  



12 
 

  Este trabalho tem como objetivo descrever o planejamento para a 

implantação de uma empresa de serviços de gestão de pessoas em Curitiba 

através da criação de um Plano de Negócios. De forma a atender este objetivo, 

este trabalho descreve o mercado de empresas de serviços de recursos humanos 

através de uma descrição do atual cenário da mão de obra de engenharia no 

Brasil, dos seus possíveis consumidores e sua concorrência. Além disso, esboça-

se o portfólio de produtos e sua estrutura operacional e analisa-se a viabilidade do 

empreendimento. Por fim, estabelecem-se possíveis cenários futuros e são 

apontados pontos fortes e fracos.  
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2. SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

 

A Paraná HuntingGroup é uma empresa fornecedora de serviços para o 

apoio das atividades de gestão de pessoas. Sua sede está situada em Curitiba e 

o seu principal mercado consumidor são empresas no estado do Paraná que 

identificam o valor estratégico da gestão do capital intelectual.  

O portfólio de serviços da PHG busca apoiar as atividades de 

Recrutamento e Desenvolvimento realizadas pelas empresas. Os seus produtos 

são Hunting, Coaching e Ambientação.  

Para o desenvolvimento do negócio, é necessário um investimento inicial 

de R$ 188.306. Com um faturamento anual previsto de 2 milhões de reais no 

quarto ano, o tempo esperado para o retorno do investimento é de 38 meses. 

 

                                    Figura 01: Logotipo da PHG 

 
 

                                             Fonte: Os Autores 
 

 

2.1 Empreendedores 

 

Tabela 01: Perfil dos Empreendedores 

Leandro Fischer 
Engenheiro Mecânico pela Universidade Federal de Santa 
Catarina atua há 2 anos em multinacional do ramo de óleo e 
gás e atualmente integrante de equipe internacional BR/UK. 

Natasha Victoria Schaffer 

Formada em jornalismo pela PUC PR, atua há cinco anos no 
mercado de comunicação e atualmente trabalha como 
atendimento sênior na empresa paulista MAPA Comunicação 
Integrada. Já fez o atendimento de contas nacionais e 
internacionais. Escreve colunas para dois portais de notícias. 

Ricardo Machado da Silva 

Administrador em Marketing de Varejo pela Opet. Coordenador 
de Vendas do Paraná e Santa Catarina na Bettanin Industrial. 
15 anos de experiência na área comercial com cargos de 
Gerente de Vendas e Executivo de Vendas em multinacionais.  

Ricardo Matiusso 
Administrador com ênfase em Marketing pela Universidade do 
Vale do Itajaí. Gerente de Mercado das regiões de Curitiba e 
Santa Catarina na Pizza Hut. Vinte anos de experiência em 
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multinacionais do ramo alimentício (McDonalds e Burger King). 

Sidnei Natal Milak 

Engenheiro de Materiais pela Universidade do Extremo Sul 
Catarinense. Engenheiro de Produtos da Nicoll Ind. Plástica 
Ltda. Sete anos de experiência com gestão de pessoas e 
processos na área industrial (Whirlpool S.A, Tubozan Ind. 
Plástica, Colorminas S.A). 

Fonte: Os Autores 

 

 

2.2 Missão, visão e valores: 

 

 

Missão: “Oferecer soluções completas em capital humano para as organizações, 

buscando a excelência.” 

Visão: “Ser uma empresa de consultoria em capital humano com atuação 

nacional e internacional, reconhecida como referência na prestação dos serviços 

Hunting e Coaching de engenheiros” 

Valores: 

 

Tabela 02: Valores PHG 

1. Profissionalismo: Valorização da ética, lealdade e transparência na condução dos 
interesses de clientes ou candidatos. 

2. Motivação: 
Busca constante de boas condições de trabalho, participação ativa de 
nossos colaboradores e de relações que proporcionem o 
desenvolvimento da organização. 

3. Relacionamento: Cultivo de relacionamentos de longa duração fundamentados na 
compreensão, na agilidade, na destreza e na flexibilidade. 

4. Foco no cliente: Os nossos clientes são a razão de existir da PHG. O entendimento da 
real necessidade em cada serviço garante o sucesso de todos. 

Fonte: Os autores 

 

 

2.3 Forma jurídica, enquadramento tributário e composição de capital: 

 

 

  A PHG constitui uma Sociedade Limitada. Seu Enquadramento tributário é 

Simples e possui um Capital Social de R$ 188.306. A fonte dos recursos para 

constituição da empresa é de 30% de capital de terceiros e 14% de cada um dos 

cinco investidores. 
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3. ANÁLISE DE MERCADO 

 

 

O Brasil vive uma situação em que a demanda por engenheiros é muito 

maior do que a oferta. A retomada do crescimento, modernização da economia, o 

Pré-sal e eventos como Copa do Mundo e Olimpíadas, aumentam a demanda por 

esse tipo de profissional e a oferta não é suficiente. Segundo dados de uma 

pesquisa sobre escassez de talentos realizada pela ManPowerGroup (2012), no 

continente americano, os postos de engenheiros são os que os empregadores 

têm maior dificuldade para preencher. 

 

  Figura 02: Profissionais em falta nas Américas 

 
            Fonte: ManPowerGroup 

 

A mesma pesquisa aponta o Brasil como um dos países que enfrenta 

grande dificuldade para preencher suas vagas. O alto número de 71% dos 

entrevistados afirma que no Brasil enfrenta-se dificuldade para preencher as 

vagas enquanto que nos Estados Unidos o percentual foi de 49% e na China 

23%. 

No ano de 2010, segundo dados do IPEA existiam 900 mil engenheiros em 

todo o país, porém estima-se que neste mesmo ano menos de 500 mil 

engenheiros trabalhavam em ocupações típicas da função. Há anos outros 

setores absorvem engenheiros para outras funções. Este fato deve-se 

principalmente a dificuldade que o país tinha para investir em infraestrutura e 

pesquisas nas décadas de 1980 e 1990, porém hoje o cenário está mudado, pois 

existem muitas oportunidades para os profissionais que optarem por funções 

técnicas.  
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Como se pode perceber, a escassez de engenheiros no mercado brasileiro 

torna a busca por novos talentos e o desenvolvimento dos que já fazem parte dos 

quadros da empresa, atividades estratégicas para as empresas.   

Neste cenário, a PHG oferece serviços especializados relacionados à 

gestão de pessoas, tanto no apoio ao desenvolvimento através de coaching, 

como com serviços de hunting para capturar novos talentos no mercado.  

 

 

3.1 Análise de Consumidores 

 

 

O público alvo da PHG é de empresas de médio e grande porte que 

tenham interesse em mão de obra especializada em engenharia, modelos de 

gestão internacionais e desenvolvimento continuado de seus colaboradores, 

possibilitando transições para cargos gerenciais. O maior alvo serão as 

corporações multinacionais que dispõem de verbas e interesse real nos 

diferencias ofertados. Resumidamente, o público que busca este serviço está 

disposto a pagar um valor acima por um serviço diferenciado. 

Os clientes devem ser sediados no Brasil, não necessariamente como 

matriz, mas devem estar presentes no mercado nacional para que exista real 

entendimento de necessidade. A Paraná HuntingGroup, não trabalha com 

empresas que não oferecem boas condições e estrutura de trabalho - seja física 

ou psicológica - ao seu público interno. 

A PHG é especializada na busca e no desenvolvimento de profissionais de 

engenharia. Trabalha-se com profissionais de alta qualidade que buscam 

carreiras concretas e bem delineadas, justificando a seleção de clientes.  

  Segundo ranking da revista empresarial Amanhã, o Paraná possui 179 das 

maiores empresas da região do país. Podemos elencar como possíveis clientes 

iniciais O Grupo Boticário, Volvo, Dana, Renault, Bosch e inúmeras outras que se 

enquadrem nos valores citados acima. 

Sem clientes não há negócios, e por esse motivo é necessário conhecer as 

necessidades das empresas que a PHG está identificando como potenciais 

consumidores.  
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Dados da pesquisa “Sondagem Industrial 2012 – 2013”, realizada pelo 

Sebrae e FIEP, apontam as principais áreas a serem beneficiadas por 

investimentos nas indústrias paranaenses.  

 

  Gráfico 01: Áreas beneficiadas por investimentos 

 
   Fonte: Sebrae / FIEP 

Como é possível perceber acima, os 06 principais itens alvos de 

investimentos nas empresas estão diretamente ligados a atividades de 

engenheiros, ou seja, o desempenho destes profissionais é de extrema 

importância para gerar retorno aos principais investimentos previstos pelas 

companhias paranaenses. 

Assim como em todo o país, as empresas do Paraná precisam de 

engenheiros. Segundo dados do DIEESE (2012), no ano de 2010 o Paraná 

possuía 13 453 engenheiros empregados, enquanto que o número nacional era 

de 217 792. Este valor colocava o Paraná na quarta posição nacional no número 

de engenheiros empregados, ficando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. A mesma pesquisa mostra que a maior parte destes engenheiros (36%) 

trabalha em empresas com mais de 1000 funcionários, ou seja, os principais alvos 

da Paraná HuntingGroup.  
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  Gráfico 02: Número de engenheiros empregados 

 
  Fonte: DIEESE / Senge-PR 

É necessário destacar a criação de vagas de engenharia no Paraná. Entre 

os anos de 2003 até 2010, foram criadas mais de 05 mil vagas para engenheiros 

em formações típicas no Paraná. Esse número representa um crescimento de 

63,62% no mercado de trabalho de engenheiros no Estado, enquanto que no 

Brasil este crescimento foi de 54,27%. O crescimento médio anual no Paraná foi 

de 7,34%. Extrapolando este valor para os próximos anos, estima-se uma criação 

de 1137, 1221, 1310 e 1406 vagas de empregos em engenharia nos anos de 

2013, 2014, 2015 e 2016 respectivamente. Lembrando que este valor pode ser 

maior, dado que na série de 2003 a 2010 passou-se por uma crise mundial o que 

acabou pressionando a média de criação de vagas no período para baixo. Além 

disso, esses valores computam apenas criação de novos postos. Movimentações 

de vagas que já existem, por exemplo, saída de profissionais para outros estados, 

não estão representados nestes números.  

Mesmo sendo clara a importância do recrutamento dos novos talentos para 

as empresas, segundo a pesquisa Sondagem Industrial citada acima, a principal 

forma de contratar mão de obra estratégica nas empresas paranaenses ainda é a 

indicação. 
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   Gráfico 03: Forma de contratação para posições estratégicas 

 
    Fonte: Sebrae / FIEP 

Neste ponto é possível identificar uma grande oportunidade para os 

serviços da PHG no estado do Paraná. Apenas 9,6% das empresas contrata um 

consultoria especializada para seleção da mão de obra especializada. Além disso, 

20,35% investem no treinamento e desenvolvimento gerencial interno. Fica clara 

uma demanda não atendida para os serviços de Hunting e Coaching oferecidos 

pela PHG. 

 

 

3.2 Análise de Concorrentes 

 

 

É possível aprender lições importantes observando a atuação da 

concorrência. A concorrência deve ser avaliada em relação a produtos / serviços 

e à organização. Deve-se entender de que maneira o serviço ou produto pode ser 

comparado com o oferecido pela PHG apesar do foco e diferenciais competitivos.  

Segue abaixo os principais concorrentes identificados nesta análise.  
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DBM 

 

Lee Hecht Harrison e DBM uniram forças tornando-se uma empresa líder 

mundial em transição de carreira, conquistando uma presença global. Com a 

LHH|DBM, os serviços são: Transição de Carreira, Desenvolvimento de 

Liderança, Desenvolvimento de Carreira e soluções de gestão de mudança para 

organizações. A presença global permite fornecer uma abordagem integrada e 

escalável independentemente do tamanho ou complexidade, em qualquer lugar 

do mundo. Promove parcerias estratégicas para implementar best-in-class 

soluções com resultados sustentáveis. 

 

De BerntEntschev 

 

De BerntEntschevHuman Capital é uma empresa de consultoria em 

recursos humanos com soluções completas para o mercado corporativo. Fundada 

em Curitiba, em 1986, por BerntEntschev, a empresa atua na capacitação, 

desenvolvimento profissional e seleção de executivos altamente qualificados, 

oferecendo serviços de ExecutiveSearch, Outplacement, Counseling e 

Assessment para empresas nacionais e multinacionais, no Brasil e no exterior. 

Com a experiência no atendimento diferenciado a clientes com alto grau de 

exigência, uma equipe multidisciplinar de consultores especializados em diversos 

segmentos de mercado e elevados padrões de qualidade e ética, a De 

BerntEntschev conquista o reconhecimento pelo mercado como uma consultoria 

capaz de oferecer soluções de Capital Humano com excelência, atuando nas 

regiões de maior potencial econômico do país, com unidades em São Paulo, Rio 

de Janeiro, Curitiba, Joinville, Florianópolis e Porto Alegre. 

 

Michael Page 

 

A Michael Page é um dos maiores players mundiais em recrutamento 

especializado. Fundada na Inglaterra em 1976, é especializada em recrutar 

candidatos em middle e top management, em todo o mundo. 
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A Michael Page cresce de forma orgânica e não por fusões e aquisições. A 

marca pertence ao Page Group, que se expandiu rapidamente nos últimos anos e 

hoje possui uma rede global operando em 34 países nos 05 continentes. 

Se, por qualquer motivo, o candidato apresentado pela empresa em 

questão e contratado deixar a empresa durante a vigência da garantia, ela 

compromete-se a iniciar novo processo de busca, sem custo adicional, desde que 

para candidatos de perfil e remuneração semelhantes. 

Política de OffLimits: A Michael Page não aborda proativamente os 

funcionários dos seus clientes pelo período de 1 (um) ano, a contar da última 

contratação realizada. 

 

Hays 

 

HAYS Recruiting experts worldwide é o grupo global líder em recrutamento 

especializado, colocando candidatos profissionais em cargos permanentes, 

temporários e interinos. No Brasil, a HAYS atua apenas com vagas permanentes. 

O recrutamento especializado tem a ver com pessoas. Mais de 7,8 mil 

pessoas formam a equipe mundial, trabalhando em mais de 240 escritórios em 34 

países. Compartilhar ideias, conhecimento e experiência a fim de obter os 

melhores resultados. 

A equipe da Hays trabalha juntamente com as empresas para colocar as 

pessoas certas nas vagas certas. Investir na capacitação constante dos 

consultores por meio dos conhecimentos necessários para executar projetos com 

a melhor qualidade possível enquanto desenvolvem suas carreiras. 

Em todo o mundo, oferece serviços consultivos em mais de 20 

especialidades, desde contabilidade e finanças até construção, passando por TI, 

vendas e marketing e saúde. Em todos esses setores, também existe equipes 

especializadas dedicadas a serviços públicos, sem fins lucrativos e recrutamento 

executivo. 

 

 

 

 

Korn Ferry 



22 
 

 

Desde seu lançamento, Korn Ferry / busca ajudar a recrutar talentos de 

classe mundial liderança. Possuem uma ampla gama de serviços de consultoria 

de liderança e talento. Possuem quase 80 escritórios em 40 países e seus 

serviços variam de recrutamento de executivos para os programas de 

desenvolvimento de liderança, aprendizagem corporativa, planejamento de 

sucessão e terceirização de recrutamento. 

 

 

3.3 Análise de Fornecedores 

 

 

Como características essenciais, uma empresa de hunting deve apresentar 

velocidade e sucesso na contratação do profissional. Desta forma, é primordial 

que a PHG tenha um banco de currículos atualizado e organizado para que todas 

as informações sejam processadas rapidamente e o recrutamento possa ser 

efetivado em um curto espaço de tempo. 

Além disso, a PHG necessita dispor de boas ações de marketing e 

comunicação para que os candidatos cadastrem seus currículos e mantendo-se 

informados das vagas, fazendo com que a PHG tenha seus serviços conhecidos 

pelo maior número de consumidores.  

Objetivando a procura constante dos melhores engenheiros a nível global, 

a PHG busca efetivar parcerias com empresas do mesmo seguimento 

complementando os serviços não oferecidos inicialmente pela empresa. 

Baseando-se nos princípios expostos nos dois parágrafos anteriores, os 

fornecedores da PHG abrangem as seguintes áreas: 

 

 Empresas detentoras de bancos de talentos; 

 Sites de divulgação de vagas; 

 Prestadoras de serviços na área de sistemas de informação; 

 Empresas de comunicação e marketing.  

 

Na Tabela 03 são apresentadas as análises técnicas de potenciais 

fornecedores: 
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 Tabela 03: Análise de Fornecedores 

DESCRIÇÃO DO 
SERVIÇO 

NOME DO 
FORNECEDOR 

PREÇO 
CONDIÇÃO 

DE 
PAGAMENTO 

LOCALIZAÇÃO 

Banco de Talentos LINKEDLN Gratuito - SITE Global 

Banco de Talentos e 
Divulgação de Vagas 

VAGAS 
TECNOLOGIA 

R$ 291,66 Mensal Site Nacional 

Banco de Talentos e 
Divulgação de Vagas 

BRIGHTLINK R$ 466,67 Mensal São Paulo-SP 

Comunicação e 
Marketing 

CTO R$8.000 Mensal São Paulo-SP 

Sistema de 
Informação 

TOTVS R$ 15.000,00 30/60/90 dias Curitiba-PR 

Sistema de 
Informação 

SENIOR 
SISTEMAS 

R$ 11.000,00 30/60/90 dias Curitiba-PR 

Fonte: Os Autores 

 

 

3.4 Pesquisa de mercado 

 

 

  Todo processo de startup empresarial necessita de uma pesquisa de 

mercado por diversos fatores. Este estudo não é determinante para o sucesso da 

empresa, porém diminui bastante a probabilidade de erros iniciais. Esta coleta de 

informações junto ao consumidor, concorrente ou fornecedor orienta a tomada de decisões. 

Uma definição mais formal de pesquisa de mercado, segundo a Associação Nacional de 

Empresas de Pesquisa de Mercado (ANEP): 

 

 “A coleta sistemática e o registro, classificação, análise e apresentação objetiva de 
dados sobre hábitos, comportamentos, atitudes, valores, necessidades, opiniões e 
motivações de indivíduos e organizações dentro do contexto de suas atividades 
econômicas, sociais, políticas e cotidianas”.  
 
 

 Foi estruturado um questionário para identificar as principais expectativas dos clientes 

potenciais e estar à frente da concorrência. Segue as questões com suas definições: 

1. Qual o nível de turnover do seu quadro de engenharia em 2012 ? 

a) 1 á  5%            b) 6 a 10%                c) 11 a 15%                 d) Acima de 15% 
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Esta questão investiga os parâmetros do mercado com relação à rotatividade de profissionais 

da área técnica em 2012. 

2. Sua empresa possui serviço de hunting quando busca profissionais no mercado? 

a) Sim                                     b)   Não 

A questão visa identificar os gaps e as oportunidades de empresas que ainda não possuem o 

serviço especializado. 

 

3. Você acredita que o serviço de *ambientação profissional é relevante para sua empresa? 

(* ) Ambientação profissional é o serviço que visa treinar o funcionário para que seu ingresso na 

empresa, assim como aculturação aconteça de forma mais efetiva.  

a) Sim                                     b)   Não 

Investiga o nível de relevância deste serviço que a PHG tem como diferencial. 

 

4. Sua empresa já possui programas de Coaching? 

a) Sim                                     b)  Não 

Serviço de Coaching esta muito em evidência, visa descobrir quais clientes necessitam deste 

tipo de serviço para o quadro de liderança. 

 

5. Quanto tempo sua empresa demora a contratar um profissional qualificado? 

a) 1 mês                      b) 2 meses                    c) 6 meses                   d) Mais que 6 meses 

Tempo esperado para entrega do serviço. Alinhamento de expectativas.  
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4. PLANO DE MARKETING 

 

 

  O objetivo da Paraná HuntingGroup é a satisfação do cliente. O 

recrutamento e a seleção dos candidatos é apenas o primeiro passo. Além do 

serviço de hunting, são oferecidos serviços contínuos com os clientes, 

destacando-se o coaching para líderes jovens e maduros e o diferencial do 

produto ambientação, que visa tornar mais efetiva e duradoura a carreira de um 

contratado dentro da corporação. O portfólio completo da PHG é apresentado 

abaixo: 

 

 

4.1 Portfólio de Produtos 

 

a. Hunting 

b. Coaching de liderança para engenheiros 

c. Ambientação empresarial 

 

Hunting 

  Uma pesquisa realizada pela Michael Page com 6500 executivos de 

engenharia e manufatura de toda a América Latina aponta que cerca de 80% dos 

profissionais pretendem mudar de emprego nos próximos 12 meses. Essa 

tendência pode se tornar um grande problema para as empresas brasileiras, caso 

essas mudanças não sejam seguidas por um processo de recrutamento e seleção 

eficaz.  

  Assertividade é o diferencial que a Paraná HuntingGroup leva aos seus 

clientes. Tal virtude será conquistada com o trabalho focado em profissionais de 

engenharia e na orientação segmentada dos profissionais; o DNA da Paraná 

HuntingGroup é hunting. O espírito de caça é intrínseco à filosofia e ao perfil dos 

consultores. Ampla rede de contatos, mapeamento de mercado e profissionais 

capacitados conferem a eficácia dos processos de hunting. 

  O método de trabalho prioriza conhecer as necessidades estendidas do 

cliente. Ao se familiarizar com sua filosofia, modelos de negócio, posição no 
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mercado e ambiente de trabalho, potencializa-se o sucesso não apenas do 

delineamento do perfil do profissional desejado, mas no desfecho do processo de 

R&S. 

  Na concepção do processo, pautados pela necessidade do cliente e sua 

posição mercadológica, são elencadosos veículos de busca para um cronograma 

de todas as etapas de trabalho. Durante toda a busca é realizado o controle de 

processo, isto é, o reporte semanal para o cliente e acesso online acerca das 

etapas já transpostas. 

  Ao final do processo, os candidatos finalistas, bem como os laudos e 

avaliações previstos no início do trabalho, são encaminhados para a entrevista na 

empresa. O processo é concluído após a aprovação de um destes profissionais 

por parte do cliente. 

  Cada projeto de hunting tem um plano estratégico aprovado previamente 

pelo cliente e é desenvolvida de forma ágil e com o máximo sigilo. O processo de 

seleção é realizado por consultores e parceiros da PHG, como a empresa CMC 

que possui ampla vivência de mercado e conhecimento corporativo, além de 

formação em análise do comportamento humano. 

  O profissional contratado continua sendo analisado ao longo do 

desenvolvimento de suas atividades dentro da empresa cliente por um período de 

adaptação, para verificar o seu desempenho e o nível de satisfação do cliente 

com o mesmo. O projeto prevê ainda a reposição do profissional indicado caso 

ele não se adapte à cultura da empresa.  

 

Figura 03: Fluxograma do Processo Search 

 

Fonte: Os autores 

 

Coaching de liderança para engenheiros 
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  É representativa a quantidade de movimentos internos nas organizações. 

Segundo a Associação Brasileira de Recursos Humanos, em uma pesquisa 

realizada com gestores de 43 indústrias multinacionais, a evolução da carreira 

dos funcionários (pipeline de liderança) foi apontada como a principal prioridade 

na gestão de talentos. Entre os principais fatores a serem trabalhados pelos 

gestores de RH, o desenvolvimento e planejamento de carreira (60%) e o 

desenvolvimento de habilidades e competências críticas para líderes (60%) foram 

os destaques.  

  Com esse cenário, a Paraná HuntingGroup oferece o serviço de Coaching 

para líderes. 

 

Público:  

 Líderes e futuros líderes que necessitem exercer ainda mais influência 

positiva em suas equipes;  

 Profissionais que queiram desenvolver competências além do conhecimento 

cognitivo para promover o aperfeiçoamento de pessoas para o alcance de 

resultados acima da média.  

 

Objetivos:  

 Apresentação de técnicas de Coaching para engenheiros:  

 Desenvolvimento de competências para liderança;  

 Estimular mudanças comportamentais em seus liderados;  

 Autoconhecimento, a autogestão e automotivação;  

 Treinar e aplicar o processo Coaching nos colaboradores continuamente;  

 Ser um bom ouvinte e comunicador eficiente;  

 Equilibrar as áreas da vida pessoal e profissional 

 

Ambientação empresarial 

  A Paraná HuntingGroup oferece ainda um serviço diferenciado de 

treinamento para os selecionados, onde faz uma apresentação da empresa para 

qual será designado, sobre o mercado que será inserido e suas funções de forma 

bem definida. Dessa forma, o profissional já pode ingressar na empresa de forma 

mais preparada, poupando tempo do departamento de Recursos Humanos 

interno e garantindo maior satisfação.  
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4.2 Mix de Marketing 

 

 

  A PHG está focada nos cargos e postos de trabalho de níveis estratégicos, 

com mercado alvo os cargos de engenharia. O composto de marketing, ou 

marketing mix é formado por quatro elementos que são chamados de os quatro 

P’s do Marketing. Philip Kotler define o composto de Marketing como “o conjunto 

de ferramentas que a empresa usa para atingir seus objetivos de marketing no 

mercado alvo”. 

 

                                 Figura 04: Mix de Marketing 

 
 

                             Fonte: Os autores 

 

  Os quatro P’s do marketing são: Produto, Preço, Promoção e Praça (ou 

ponto de venda), do inglês (product, price, promotion e place). 

 

Produto 

 

  A PHG entrará no mercado com três produtos voltados para 

movimentações de engenheiros no mercado de trabalho: 

a. Hunting – Produto base 

b. Coaching de liderança para engenheiros - Produto base 

c. Ambientação empresarial – Necessidade estendida  
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Preço 

 

  O processo de definição de um preço para o produto, incluindo descontos e 

financiamentos, não tem em vista apenas o impacto econômico, mas também 

psicológico. A PHG está alinhada as práticas de mercado, ou seja, realizou uma 

pesquisa com três concorrentes e benchmarking com a CMC-Career 

Management Consulting, que concedeu referências de preços praticados hoje 

pelo mercado de hunting no Brasil. 

  Para o cliente da empresa o preço deve oferecer a melhor relação entre 

custo e benefício. A garantia de faturamento nos primeiros seis meses de atuação 

mercadológica será por meio de contratos com validade anual com as principais 

empresas citadas como alvo deste plano. O valor aplicado será negociável de 

acordo com tempo firmado em contrato. Seis meses com 8,2% de valor abatido e 

um ano com 18,7. Abaixo a tabela PJ: 

 

Tabela 04: Preços dos serviços PHG 

Produto Pessoa jurídica 

Hunting 19% do salário anualizado 

Coaching R$ 1.200,00 / mês 

(2 reuniões) 

Ambientação (Hunting 
incluso) 

25% salário anualizado 

   Fonte: Os autores 

 

Praça 

 

  Praça remete a forma da qual o produto/serviço chegará à mão do 

consumidor final, abrangendo seus processos, área de cobertura e localização do 

ponto. Dessa forma, a praça deve garantir um formato que seja conveniente e de 

fácil aquisição. Usar a localização como um diferencial competitivo. 

  A PHG estará localizada na capital paranaense na área central da cidade. 

Segundo pesquisa realizada pela revista AMANHÃ em parceria com a consultoria 

PricewaterhouseCoopers, Curitiba está na segunda posição do ranking entre as 

maiores cidades do Sul com maior presença de empresas. A primeira posição é 

de Porto Alegre com 82 grandes empresas contra 62 de Curitiba. Para a escolha 
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de Curitiba foi levado em consideração os custos iniciais de viabilização do 

negócio, a busca de uma proximidade ao público alvo e pelo próprio fato de ser a 

capital do Estado. 

  A escolha da região central da cidade deve-se ao fácil acesso que ela 

oferece em relação a meios de transporte. Em um primeiro momento o foco da 

PHG será a prospecção de grandes empresas que atuam nacional ou 

internacionalmente mas que tenham base no país. O target de atuação está 

baseado no ranking das maiores empresas atuantes do estado do Paraná, com 

um maior foco nas indústrias que demandam uma maior quantidade de 

engenheiros. 

  Entendendo o mercado de RH no Brasil verificou-se que é possível atender 

clientes nacionais e internacionais operando na capital paranaense. Futuramente, 

em uma segunda fase do projeto será estudado a implementação de uma base da 

PHG na capital paulista.  

 

Promoção 

 

  Inclui a propaganda, publicidade, relações públicas, assessoria de 

imprensa, trade marketing e refere-se aos diferentes métodos de promoção de um 

produto, marca ou serviço. Os profissionais usam estas variáveis para estabelecer 

um plano de marketing. As estratégias são necessárias para se combinar 

métodos em uma campanha coordenada. As decisões estratégicas também 

devem ser tomadas com relação a cada método individual de promoção.  

  Dentro do planejamento estratégico da PHG estão estruturados os 

seguintes canais: 

1 - Home page + Ações online (Linked In) 

2 - Três consultores 

3 - Anúncios em revistas e jornais 

4 – Ações de trade 

5 - Assessoria de Imprensa 

Home Page 

 

  Recrutamento pela internet é cada vez mais utilizado pelas empresas. Essa 

pratica é comum há cerca de quatro ou cinco anos, quando os sites de 
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recrutamento on-line começaram a aparecer na web. Prova dessa demanda são 

os resultados de uma pesquisa americana denominada Internet 

RecruitingIntelligence realizada pela consultoria IlogosResearch que mostram que 

desde 2003 esse tipo de contato cresceu 17 vezes. Algumas grandes empresas 

globais como Wal-Mart, General Motors e Microsoft utilizam sistema de 

recrutamento on-line.  

  Diante disso, a Paraná HuntingGroup desenvolveu uma home page atrativa 

e instintiva na navegação, onde permite aos usuários a visualização de vagas 

disponíveis, cadastro de currículos, consulta dos clientes PJ dos status dos 

processos contratados por meio de login e senha. A atuação on-line da PHG 

ainda abrange ações e investimento em anúncios e promoções em redes sociais 

como LinkedIn e Facebook. 

 

Dois Consultores 

 

  Irão compor o time comercial da empresa dois profissionais especializados 

em hunting autônomos que fixarão contrato de ganho de 5% por processo 

concluído.  

 

Anúncios em revistas e jornais 

 

  O planejamento de publicidade prevê investimento de anúncios em mídias 

especializadas e que atingem o público de interesse. Além das revistas citadas 

Você S/A, Você RH, Exame e HSM Management que têm um perfil alinhado com 

os objetivos da PHG, será realizado investimento em jornais impressos como 

Valor Econômico, O Globo, Diário Catarinense, Gazeta do Povo e O Estado de S. 

Paulo. 

 

 

 

Ações de trade 

 

  Com o intuito de ser conhecida pelos seus principais consumidores, os 

profissionais de RH de empresas paranaenses, a PHG irá promover encontros 
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mensais na capital paranaense. Estes fóruns, treinamentos e palestras serão 

focados nos principais assuntos relativos à atividade da área de gestão de 

pessoas. Este tipo de encontro fortalece o conhecimento e o networking destes 

profissionais ao mesmo tempo em que fortalece uma relação da PHG com estes 

profissionais.  

  Os mesmos conteúdos de palestras e treinamentos serão oferecidos para 

empresas que montarem um pacote comercial com a PGH de contratação de no 

mínimo cinco engenheiros, incentivando assim, o consumo do serviço. 

  O mesmo formato de encontros será realizado com foco em assuntos 

relativos à engenharia. Da mesma forma que este tipo de encontro é interessante 

para os engenheiros que participam, é uma ação importante para a identificação 

de talentos por parte da PHG que possam fazer parte do seu banco de talentos. 

  Além disso, os flyers distribuídos conterão uma senha especial que dará 

acesso a Home Page e a pessoa pode fazer um teste rápido de “Qual é o seu 

perfil profissional?”. Dessa maneira vamos incentivar acessos e ao mesmo tempo 

contato com nossos serviços, tanto dos profissionais de RH como dos 

profissionais de engenharia. 

 

Assessoria de imprensa 

 

  Está prevista a contração de uma empresa de abrangência nacional para 

buscar oportunidades de divulgação da PHG e administração de solicitações de 

mídia. 
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5. PLANO OPERACIONAL 

 

  Para Oliveira (2001) o plano operacional demonstra uma formulação por 

meio de documentos e metodologias referente à maneira que serão executadas 

as operações para obtenção dos produtos ou serviços. Neste momento são 

fornecidas informações como a localização das instalações, o tamanho da equipe 

de trabalho, os equipamentos necessários para a produção e capacidade. 

 

“O Plano Operacional está relacionado a forma da empresa operar, 
incluindo desde a maneira de gerenciar o negócio até a maneira de 
executar, distribuir e controlar produtos ou serviços” (Biagio e Batocchio, 
2005, p. 167). 
 
 

  Oliveira (2003) indica que cada plano operacional deve apresentar com 

detalhes:  

 Os recursos necessários para a implantação do negócio;  

 Os procedimentos básicos;  

 Os produtos ou resultados esperados; 

 Os prazos estabelecidos; 

 Os responsáveis pela execução de cada tarefa 

 

 

5.1 Localização 

 

 

  A PHG terá sua sede localizada nas imediações do centro de Curitiba. A 

Tabela 05 apresenta as principais referências ligadas à localização da PHG. 

 

Tabela 05 – Localização da PHG 

LOCALIZAÇÃO PHG Av. Anita Garibaldi, 850 - Cabral, Curitiba - PR, 80540-180 

DISTÂNCIAS AEROPORTO 22,5Km 

RODOVIÁRIA  4,5Km 

CENTRO DE CURITIBA  4,5Km 

Fonte: Os Autores 

 



34 
 

  A localização da PHG é privilegiada, pelas proximidades com o Aeroporto 

Internacional de Curitiba, rodoviária, grandes indústrias, além de toda a 

infraestrutura que o centro de Curitiba oferece. A Figura 05 apresenta a 

perspectiva do edifício onde a PHG terá sua sala comercial.   

 
                        Figura 05: Perspectiva do edifício onde ficará a PHG 

 

                      Fonte: Cyrela 

 

 

5.2 Layout 

 

 

  A sala comercial da PHG terá 101m² e contará com uma recepção, uma 

sala de reuniões, uma sala de trabalho com capacidade para seis profissionais e 

uma sala de trabalho individual. A Figura 06 apresenta o Layout da sede da PHG: 
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                                 Figura 06: Layout da sede da PHG 

 

                                   Fonte: Cyrela 

 

 

5.3 Capacidade Produtiva 

 

 

  A tabela 06 apresenta de forma concisa a estimativa de capacidade de 

atendimento dos profissionais da PHG. Cabe salientar que esta estimativa pode 

apresentar variabilidade em virtude das características e exigências de cada 

processo de contratação. 

 
Tabela 06: Estimativa de capacidade de atendimento 

 
NÚMERO DE PROCESSOS/PROFISSIONAL/MÊS 

ATIVIDADE 

Consultor 
Hunting 

PR 

Consultor 
HuntingSP 

Consultor 
HuntingRJ 

Sócio 
1 

Sócio 2 
Sócio 

3 
Sócio 

4 
TOTAL 

MÊS 

Processos de 
hunting 

4 4 4 1 1 1 1 16 

Ambientação 4 4 4 1 1 1 1 16 

Coaching 2 2 2 1 1 1 1 10 

Fonte: Os Autores 
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5.4 Processos Operacionais 

 

 

  A PHG terá basicamente dois processos básicos em sua rotina de trabalho: 

funções administrativas/marketing e vendas de serviços. As atividades 

administrativas serão realizadas por único gestor, que será responsável também 

pelas ações de marketing. 

 

a) Funções Administrativas e Marketing 

 

Para realização das funções administrativas e de marketing a PHG contará com 

dois profissionais, sendo um gerente (societário) e um auxiliar. A Tabela 07 

apresenta as responsabilidades, os profissionais e características das atividades 

referentes às funções administrativas. 

 

Tabela 07: Características da rotina administrativa 

RESPONSÁVEL Gerente Administrativa e de Marketing 

FUNÇÃO SUBORDINADA Auxiliar Administrativa 

 

 

 

ATIVIDADES E 
RESPONSABILIDADES 

Compras 

Contratação de serviços terceiros (agência de viagem, 
agência de Marketing, escritório de contabilidade, 
advocacia...) 

Manutenção das instalações da PHG 

Pagamentos 

Sistemas de informação 

Contas a Receber 

 Contratos 

Ações de Marketing 

Fonte: Os Autores 
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b) Venda e Execução de serviços 

 

  O setor de venda e execução dos serviços será composto de três 

funcionários com a função de consultor hunting, sendo que um dos funcionários 

permanecerá na sede da PHG e os outros dois trabalharão como homeoffice, um 

na região de São Paulo e outro na Região do Rio de Janeiro. Na sede da PHG 

teremos a atuação de quatro societários trabalhando na venda e execução dos 

serviços. Este setor é apoiado, também, por uma profissional da área de 

psicologia. Esses profissionais serão responsáveis pelas seguintes funções: 

 

 Apresentar propostas de serviços às empresas; 

 Fechar contratos de serviços; 

 Divulgar as vagas no site da PHG; 

 Buscar currículos; 

 Realizar o recrutamento e seleção; 

 Promover a ambientalização do profissional. 

 

  Nas Figuras 07 e 08 são apresentados os passos para a realização das 

funções de venda e execução dos serviços. 
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Figura 07: Fluxograma do processo de venda de Hunting 

 

Fonte: Os Autores 

   

  Para realização das funções administrativas e de marketing a PHG contará 

com dois profissionais, sendo um gerente (societário) e um auxiliar. A Tabela 08 

apresenta as responsabilidades, os profissionais e características das atividades 

referente as funções administrativas. 

O processo de coaching por tratar de um serviço complementar e diferente 

do recrutamento sua execução é baseado nos métodos apresentados na Figura 

08. 
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Figura 08: Fluxograma do processo de venda de coaching 

 

         Fonte: Os Autores 

 

c) Gestão de Pessoas 

 

  O quadro de profissionais será constituído principalmente pelos sócios da 

PHG cumprido funções de venda e administrativas, e contratação de três 

profissionais – dois especializados em hunting e uma auxiliar administrativa. A 

tabela 08 apresenta a descrição dos cargos e salários. 
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Tabela 08: Descrição de cargos e salários 

CARGO SALÁRIO 
(mês) 

FUNCÕES LOCAL FORMAÇÃO 
MÍNIMA 

Gerente 
Administrativo 
e Marketing - 

SÓCIO 

R$7.000,00 Gerencias os processos 
administrativos; promover ações 
de marketing; realizar 
contratações de funcionários. 
Deve possuir disponibilidade 
para viagens 

Sede 
PHG em 
Curitiba 

MBA em gestão 
empresarial; 
pós- graduação na 
área administrativa 
ou de recursos 
humanos. 

Consultor 
Hunting – um 
funcionário. 

R$2.500,00 
+ variável 

Realizar vendas de serviços, 
recrutamento e seleção, 
administração da carteira de 
clientes, executar contratos, 
treinamentos, coalching, 
ambientação. Deve possuir 
disponibilidade para viagens. 

Sede 
PHG em 
Curitiba 

MBA em gestão 
empresaria; 
pós- graduação na 
área administrativa 
ou de recursos 
humanos. 

Consultor 
Hunting – dois 
funcionários. 

R$2.500,00 
+ variável 

Realizar vendas de serviços, 
recrutamento e seleção, 
administração da carteira de 
clientes, executar contratos, 
treinamentos, coalching, 
ambientação. Deve possuir 
disponibilidade para viagens. 

Home 
Office, 

São 
Paulo e 
Rio de 
Janeiro 

MBA em gestão 
empresaria;  
pós- graduação na 
área administrativa 
ou de recursos 
humanos, e com 
graduação em 
engenharia. 

Auxiliar 
Administrativa 

R$1.500,00 Recepcionista; Separar, ordenar 
e arquivar os documentos; 
conferir correspondências, 
memorandos, ofícios, relatórios 
e outros trabalhos 
administrativos; receber e 
distribuir correspondências;  
• Agenciar reservas de 
passagens aéreas e hotéis, 
reserva de automóvel e 
providências necessárias para 
viagens; realizar o controle de 
estoque de material da unidade 
administrativa; elaborar e digitar 
documentos diversos; 

Sede 
PHG em 
Curitiba 

Graduação em 
administração; 
gestão de pessoas 
ou contabilidade. 

Psicóloga – 
um 

funcionário 

R$4.200,00 Realizar entrevistas, testes, 
dinâmicas, psicotécnico; 
Deve possuir disponibilidade 
para viagens. 

Sede 
PHG em 
Curitiba 

Psicologia. Com 
experiência em 
seleção por 
competências 
 

Fonte: Os Autores 

 

Os profissionais contratados contarão com plano médico, odontológico, 

vale alimentação no valor de R$400,00, programa de participação dos lucros e 

para os headhunters haverá comissão de 5% sobre o faturamento de cada 

negócio fechado. Já os outros quatro sócios, além das funções supracitadas terão 

agenda de quinze horas semanais nas atividades de venda dos serviços.  
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6. PLANO FINANCEIRO 

 

 

O planejamento financeiro é primordial para que a empresa atinja seus 

objetivos.  Segundo Dornelas (2000 p. 56) o plano financeiro deve “refletir em 

números tudo que foi escrito até então nas outras seções do plano de negócios.” 

Dornelas (2000) ainda afirma que não se deve buscar adequar o plano de 

negócios ao plano financeiro, mas sim que o plano financeiro seja gerado a partir 

das metas e objetivos do negócio, além das estratégias e projeção de vendas.  

 

 

6.1 Investimento total 

 

 

De acordo com Rosa (2007), o plano financeiro inicia-se com a 

determinação do total de recursos a ser investido na empresa para sua 

implantação. Pode-se dividir este investimento inicial entre investimentos fixos,  

investimentos pré-operacionais e capital de giro.  

Com relação aos investimentos fixos, para que as operações sejam 

inciadas da Paraná Huting Group, será necessário um investimento inicial de 

R$35.306,00 em ativo imobilizado, conforme tabela 09.  

 

Tabela 09: Tabela de Bens 

Fonte: Os Autores 

 

BENS QUANTIDADE VALOR TOTAL Depreciação ( em anos) Valor mensal
MESA REUNIÃO 2,5mX1,0m 1 2.830,00R$  2.830,00R$    10 23,58R$       

MESA TRABALHO 2,5mX0,5m 2 1.250,00R$  2.500,00R$    10 20,83R$       

MESA TRABALHO 1,3mX0,8m 1 560,00R$     560,00R$       10 4,67R$         

MESA RECEPÇÃO 1,5mX0,8m 1 670,00R$     670,00R$       10 5,58R$         

RACK REUNIÃO 1 400,00R$     400,00R$       10 3,33R$         

RACK TRABALHO 2 340,00R$     680,00R$       10 5,67R$         

ARMÁRIO 6 PORTAS 1 1.200,00R$  1.200,00R$    10 10,00R$       

ARMÁRIO 4 PORTAS 1 980,00R$     980,00R$       10 8,17R$         

CADEIRA 18 280,00R$     5.040,00R$    10 42,00R$       

POLTRONA 2 458,00R$     916,00R$       10 7,63R$         

NOOTBOOK 6 1.780,00R$  10.680,00R$  5 178,00R$      

SERVIDOR 1 5.500,00R$  5.500,00R$    5 91,67R$       

TELEFONE FIXO 9 200,00R$     1.800,00R$    5 30,00R$       

FRIGOBAR 1 1.000,00R$  1.000,00R$    10 8,33R$         

MÁQUINA CAFÉ 1 550,00R$     550,00R$       10 4,58R$         

35.306,00R$  - 444,05R$      
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Os investimentos pré-operacionais totalizam aproximadamente R$ 3.000, 

consideradas a despesas de abertura da empresa. 

Por fim, para viabilizar a abertura da empresa faz-se necessário um valor 

de R$ 150.000 de capital de giro. Segundo Abreu Filho (2008 p.60) capital de giro 

pode ser definido como “um valor que deve ficar apartado dos demais negócios 

operacionais para ser utilizado em movimentações financeiras nos períodos em 

que ela tiver de fazer pagamentos sem ter recebido os valores resultantes de 

suas vendas.” Para o cálculo do capital de giro necessário para a empresa, foram 

considerados os recursos necessários para o funcionamento normal da empresa 

conforme tabela 10. 

 

Tabela 10: Montante de recursos necessários para o funcionamento normal da empresa 

Caixa mínimo R$ 10.000 

Financiamento de vendas mensais R$ 12.800 

Mão-de-obra R$ 25.500 

Impostos Mensais R$      576 

 Fonte: Os Autores 

 

A tabela 11 demonstra o cálculo da necessidade de capital de giro, 

considerando os 3 primeiros meses de operação da PHG. 

 

Tabela 11: Necessidade de Capital de Giro 

Necessidade de Capital de Giro (10.000 + 12.800 + 25.500) - 576 

 = 47.724 

x 3 primeiros meses de operação 3 x 47.724 

 =143.172 

 Fonte: Os Autores 

 

Considerando uma necessidade de capital de giro de 150 mil reais e 

somando-se a este valor os investimentos fixos e investimentos pré-operacionais 

é possível determinar o valor total do capital para abertura da Paraná 

HutingGroup de R$188.306,00;  30% do investimento (aproximadamente 56 mil 

reais) será captado por financiamento bancário em 48 parcelas com taxa de juros 

de 0,86% a.m (BNDES) totalizando 10,33% a.a. O valor desembolsado 

mensalmente para pagamento das 48 parcelas será R$1.416,74 e  o restante 

(132.306,00) deverá ser desembolsado pelos sócios. 
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6.2 DRE 

 

 

Após definidos os investimentos necessários para a abertura da empresa, 

é necessário prever o seu resultado. Rosa (2007) cita que para a previsão do 

resultado, é necessário reunir todas as informações sobre estimativas de 

faturamento e os custos totais.  De acordo com Abreu Filho (2008 p. 42) na 

demonstração de resultado “o lucro ou prejuízo do exercício é apurado pela 

diferença entre as receitas auferidas e os custos e as despesas.” 

A tabela 12  apresenta os resultados operacionais dos quatro primeiros 

anos da operação do Paraná HuntingGroup.  

 

Tabela 12: DRE 

Fonte: Os Autores 

 

Como se pode ver, nos dois primeiros anos a operação terá um déficit de 

aproximadamente 263 mil reais e 39 mil respectivamente. A partir do terceiro ano 

a organização passa a operar com uma taxa de lucratividade de 35,30% e 

Cenário 1

Faturamento Bruto 153.600 110,50% 480.000 108,34% 1.046.400 110,84% 2.083.200 115,27% 3.763.200 112,64%

Comissão 7.680 5,00% 24.000 5,00% 52.320 5,00% 104.160 5,00% 188.160 5,00%

Impostos 6.912 4,50% 36.960 7,70% 102.338 9,78% 276.024 13,25% 422.234 11,22%

Faturamento Liquido 139.008 100,00% 443.040 100,00% 944.062 100,00% 1.807.176 100,00% 3.340.966 100,00%

Mão de Obra (sem comissão) 212.400 152,80% 227.268 51,30% 243.177 25,76% 260.199 14,40% 943.044 28,23%

Encargos Sociais 16.992 12,22% 18.181 4,10% 19.454 2,06% 20.816 1,15% 75.444 2,26%

Provisão Férias/13 Salário 41.269 29,69% 44.158 9,97% 47.249 5,00% 50.557 2,80% 183.233 5,48%

Vale Transporte (Aux. Adm) 504 0,36% 529 0,12% 556 0,06% 583 0,03% 2.172 0,07%

Auxilio Combustivel (Hunting) 8.640 6,22% 9.245 2,09% 9.892 1,05% 10.584 0,59% 38.361 1,15%

Vale Refeição 19.008 13,67% 20.339 4,59% 21.762 2,31% 23.286 1,29% 84.394 2,53%

Assistência Médica 7.200 5,18% 7.704 1,74% 15.840 1,68% 16.560 0,92% 47.304 1,42%

Custo Total Mão de Obra 306.013 220,14% 327.424 73,90% 357.930 37,91% 382.585 21,17% 1.373.953 41,12%

Marketing 13.901 10,00% 17.722 4,00% 37.762 4,00% 90.359 5,00% 159.744 4,78%

Treinamento 4.170 3,00% 13.291 3,00% 33.042 3,50% 63.251 3,50% 113.755 3,40%

Serviços de Terceiros 3.000 2,16% 7.975 1,80% 15.577 1,65% 23.493 1,30% 50.045 1,50%

Material Limpeza 1.200 0,86% 1.320 0,30% 1.584 0,17% 2.138 0,12% 6.242 0,19%

Manutenção Predial 2.000 1,44% 2.700 0,61% 4.185 0,44% 8.370 0,46% 17.255 0,52%

Utilidades (Água, Telefone, Energia Elétrica) 4.800 3,45% 5.520 1,25% 7.176 0,76% 10.764 0,60% 28.260 0,85%

Material de Escritório 3.600 2,59% 4.680 1,06% 8.424 0,89% 15.163 0,84% 31.867 0,95%

Despesas de Viagem 0 0,00% 36.000 8,13% 48.000 5,08% 144.000 7,97% 228.000 6,82%

Outros Custos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Custos Operacionais 32.671 23,50% 89.208 20,14% 155.751 16,50% 357.539 19,78% 635.168 19,01%

Custo de Ocupação 39.000 28,06% 41.730 9,42% 44.651 4,73% 47.777 2,64% 173.158 5,18%

Seguros 500 0,36% 525 0,12% 551 0,06% 579 0,03% 2.155 0,06%

Taxas e Licenças 1.500 1,08% 1.575 0,36% 1.654 0,18% 1.736 0,10% 6.465 0,19%

Despesas Financeiras 17.001 12,23% 17.001 3,84% 17.001 1,80% 17.001 0,94% 68.004 2,04%

Depreciação 5.329 3,83% 5.329 1,20% 5.329 0,56% 5.329 0,29% 21.314 0,64%

Custos Fixos 63.329 45,56% 66.159 14,93% 69.186 7,33% 72.421 4,01% 271.096 8,11%

Total Despesas 402.014 289,20% 482.791 108,97% 582.866 61,74% 812.545 44,96% 2.280.217 68,25%

Resultado Operacional -263.006 -189,20% -39.751 -8,97% 361.196 38,26% 994.631 55,04% 1.060.749 31,75%

Provisão PPR 0 0,00% 0 0,00% 28.896 3,06% 79.570 4,40% 108.466 3,25%

Resultado Operacional Líquido -263.006 -189,20% -39.751 -8,97% 332.300 35,20% 915.060 50,63% 952.283 28,50%

ano 1 ano 2 ano 3 ano 4 TOTAL
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50,63% no quarto ano. Fechando os quatro primeiros anos de operação, a 

empresa vai gerar uma taxa de lucratividade consolidada de 28,50%. 

 

 

6.3 Critérios para análise do investimento 

 

 

Analisa-se o desempenho financeiro através de três critérios: payback, 

ponto de equilíbrio, ROI e VPL.  

Payback é a medida de tempo para que o investimento seja pago. Abreu 

Filho (2008 p.77) define o payback como “o tempo que um investimento leva para 

pagar de volta ao seu dono o investimento inicial.” No caso da PHG, este período 

calculado é de três anos e dois meses, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 13: Payback 

 
Fonte: Os Autores 

 

Já o ponto de equilíbrio, também conhecido como break even point, é 

definido por Abreu Filho (2008 p.95) como a quantidade que deve ser produzida e 

vendida “a fim de que o faturamento seja igual aos custos.” Neste ponto, não há 

lucro ou prejuízo.  Para que a PHG atinja seu ponto de equilíbrio no primeiro ano, 

é necessário que um faturamento de R$533.503. O cálculo é apresentado abaixo: 

 

Tabela 14: Cálculo do Ponto de Equilíbrio 

Custos Fixos (incluindo Mão de Obra)  369.343 

Custos Variáveis 47.263 

Margem de Contribuição (Custo Variável – Faturamento) 106.337 

Índice Margem de Contribuição (Margem de Contribuição/Faturamento) 0,69 

Ponto de Equilíbrio (Índice de MC/Custo Fixo) 533.503 

Fonte: Os Autores 

 

Investimento Capital Próprio 132.306

ano 1 ano 2 ano 3 ano 4

mês 37 mês 38

Resultado Operacional -263.006 -39.751 332.300 76.255 76.255

Depreciação 5.329 5.329 5.329 444 444

Fluxo de Caixa -257.677 -292.099 45.530 122.229 198.928

PAY BACK
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Por fim, analisa-se o retorno do investimento. Primeiramente calcula-se o 

Retorno sobre o investimento (ROI) e num segundo momento o Valor Presente 

Líquido (VPL). 

 Considerando a taxa de atratividade do mercado atual de 

aproximadamente 8,5% a.a. (taxa de rentabilidade média anual de um CDB) a 

abertura da empresa torna-se viável pois a taxa de lucratividade consolidada nos 

quatro primeiros anos foi de 28,50%. 

Além disso, considerando o período de quatro anos calcula-se o retorno 

sobre investimento (ROI) que mede a eficiência de um investimento através da 

fórmula abaixo: 

 

ROI = (Ganho de um Investimento – Custo do investimento) 
Custo do investimento 

 

 O lucro operacional líquido adquirido no final dos quatro primeiros anos de 

operação foi de R$952.283 e o investimento de capital próprio foi de R$ 132.306. 

A partir da fórmula acima, calcula-se um ROI de 6,20 para este investimento.  

A última análise feita é a do Valor Presente Líquido. Segundo Abreu Filho 

(2008 p.82) “o critério do Valor Presente Líquido (VPL) é o mais utilizado em 

análise de investimentos.” O mesmo autor cita que o VPL é uma medida de lucro 

absoluto. O método do VPL calcula os valores presentes de todos os fluxos de 

caixa na data zero e subtrai o investimento feito na data zero. Assim, para a PHG, 

a tabela 15 demonstra o cálculo para duas taxas de atratividade 8,5% e 15%.  

 

Tabela 15: Cálculo do VPL 

Fonte: Os Autores 

 

Abreu Filho (2008) define que o critério para tomada da decisão é que o 

VPL deve ser nulo ou positivo para que o projeto seja realizado. Como consta nos 

cálculos acima, para ambas as taxas de atratividade simuladas o VPL é um valor 

positivo, sendo assim é favorável para a tomada de decisão do investimento.  

 

ANO 0 -188.306 

ANO 1 -263.006 

ANO 2 -39.751 

ANO 3 332.300 

ANO 4 915.060 

 

  
TMA: 8,5 % 

 
TMA: 15% 

 
VPL = R$ 455.969,59 

 
VPL = R$ 294.616,83 
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7. ANÁLISE DE CENÁRIOS 

 

 

  Como o processo de decisão ocorre sob incerteza, é necessário analisar os 

possíveis estados futuros para calcularem-se as consequências das decisões 

tomadas e até alternativas às mesmas. Para auxiliar este processo de análise, 

uma técnica possível é a análise de cenários.  

  Para Schwartz (2003), a construção de cenários é uma ferramenta para 

ordenar percepções sobre ambientes futuros alternativos nos quais as 

consequências de sua decisão irão acontecer, ou, ainda, um salto imaginativo no 

futuro. A construção de cenários se apresenta como uma ferramenta importante 

para a estratégia das organizações.  

  Segundo Ehrlich (2005) a construção de cenários não tem objetivo de 

prever, mas sim de “monitorar a evolução de Fatores Condutores que, de modo 

dinâmico, nos levam de um cenário presente para um dos plausíveis cenários 

futuros.” Através desta monitoração é possível preparar-se para a tomada de 

decisões dentro do cenário que se configura. Assim, pode-se dizer que o grande 

objetivo da análise de cenários é reduzir riscos por meio de monitoramento e 

flexibilidade.  

  Como este processo consiste em analisar os impactos dos Fatores 

Condutores no futuro, o primeiro passo para a criação de cenários é a definição 

do que serão considerados estes fatores, ou seja, das principais variáveis que 

afetam o negócio. 

  Como já citado, o momento do mercado de recrutamento e seleção está 

diretamente ligado ao momento econômico vivido. Por este motivo, é considerada 

uma importante variável o grau de confiança da economia.  

  Além das variáveis econômicas, este mercado é diretamente afetado pelo 

grau de desejo de mudança tanto de empresas como de funcionários, ou seja, 

quais são os planos de contratações das empresas e qual grau de desejo de 

movimentação por parte dos funcionários. 
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7.1 Variáveis 

 

 

a) Grau de confiança da economia 

 

  O grau de confiança da economia é uma variável que afeta diretamente 

processos de recrutamento e seleção. Com uma maior confiança na economia, 

executivos de empresas estão mais dispostos a mudanças em posições 

gerenciais e também planejam um maior crescimento, aumentando a necessidade 

de contratações. Apesar de ser difícil mensuração, é possível estimar o grau de 

confiança na economia através de várias publicações, tanto nacionais como 

internacionais, sobre perspectivas da economia brasileira.   

  Segundo relatório “Economia Brasileira em Perspectiva”, publicado pelo 

Ministério da Fazenda, “o Brasil apresenta uma nova matriz macroeconômica, 

ímpar na história do país, muito promissora para o investimento” além disso, o 

mesmo relatório conclui que “o país está preparado para experimentar mais um 

ciclo de longo prazo de crescimentos sustentável.” 

  Um fator preponderante para a confiança na economia é a previsão de 

crescimento do PIB. Segundo estimativas do FMI, o PIB do Brasil deve crescer 

4% e 4,2% em 2013 e 2014 respectivamente. Este crescimento mantém o Brasil 

no grupo de países emergentes que continuam crescendo mesmo com os efeitos 

da crise econômica mundial. 

      Figura 09: Previsão do crescimento do PIB 

 

       Fonte: Ministério da Fazenda 
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  Focando no Paraná, mercado inicial para a PHG, de acordo com a 

Sondagem Industrial 2012/2013, 84% dos empresários têm expectativas 

favoráveis para o ano de 2013. O índice é superior ao dos que, no fim de 2011, se 

declararam otimistas em relação a 2012 (77%), mas não chega a bater as 

expectativas otimistas para anos como 2008, 2010 e 2011, todas acima de 86%. 

A pesquisa atual, feita em novembro, ouviu 412 empresários e tem margem de 

erro de 5%. 

 

Gráfico 04: Expectativa das empresas paranaenses para 2013 

 
Fonte: Sebrae / FIEP 

 

  Pelo exposto acima, é possível perceber que o grau de confiança da 

economia é um fator favorável para as atividades da PHG atualmente, porém 

quaisquer perturbações na economia mundial podem ter efeitos na economia 

local. Por esse motivo, na construção de cenários são consideradas duas 

situações possíveis: uma favorável ao crescimento da PHG, ou seja, um alto grau 

de confiança na economia; e uma segunda situação onde é reduzida esta 

confiança, sendo desfavorável à PHG. 

 

b) Plano de contratações 

 

Os planos de contratações estão diretamente ligados com a demanda para 

o mercado de Recrutamento e Seleção. Caso as empresas não tenham planos de 
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aumentar seus quadros de funcionários, a demanda por estes serviços caem. Por 

este motivo, esta variável também é considerada na construção de cenários. 

Boas perspectivas econômicas geram otimismo no empresariado, e para 

poder crescer, empresas precisam aumentar seu capital humano. Segundo um 

estudo atual realizado pela Michael Page com cerca de 1800 executivos sobre 

Perspectivas Econômicas e de Investimentos para 2013, as empresas devem 

contratar em 2013. Quando perguntados se está nos planos de suas empresas 

aumentarem o quadro de funcionários em 2013, a maioria dos entrevistados 

afirmou que sim, conforme gráficos abaixo. 

 

                 Figura 10: Planos de contratações para 2013 

 

                           Fonte: Michael Page 

 

Esta variável apresenta um cenário favorável neste momento, porém isto 

pode mudar muito rapidamente. Assim, são considerados dois cenários para essa 

variável um favorável, ou seja, com planos de aumentar as contratações e outro 

desfavorável, onde as empresas contratam menos. 

 

c) Planos dos Engenheiros 

 

Além de as empresas estarem dispostas a contratarem, é também 

necessário que os candidatos estejam dispostos a trocarem de emprego.  
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Na pesquisa “Mapa de Benefícios e Expectativas do Executivo de 

Engineering & Manufacturing” realizada pela Michael Page em 2012 com 6500 

executivos de Engenharia e Manufatura, conforme citado anteriormente, a maior 

parte destes executivos pretende mudar de empresa nos próximos 12 meses.  

 

Figura 11: Planos de executivos de Engenharia e Manufatura para 2013 

 

 Fonte: Michael Page 

 

A maior parte dos entrevistados pretende buscar novas oportunidades nos 

próximos 12 meses. No nível de gerentes 83,2% responderam que estão 

dispostos a mudar de companhia enquanto que no nível de diretores 79,6% 

confirmaram esta disposição. Este estudo conclui que “apesar do bom momento 

do mercado nacional, os executivos demonstram uma considerável insatisfação 

com suas posições”, o que acaba gerando este maior desejo de movimentação. 

Assim como os planos de contratações, os planos dos executivos podem 

mudar muito rapidamente. Por esse motivo, apesar de no momento atual, ser 

possível considerar essa variável como favorável para a Paraná HuntingGroup, é 

necessário estar preparado para o caso de os candidatos não estarem tão 

dispostos a mudança. 

 

d) MarketShare 

 

A variável “Market Share” está relacionada com o avanço da PHG no seu 

mercado de atuação, ou seja, seu crescimento de Market Share. Os primeiros 

meses da PHG serão de intensa atividade de marketing, porém a quantidade de 

processos seletivos efetuados será bastante reduzida. Para facilitar a estimativa 
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do avanço da PHG no mercado, divide-se o produto Recrutamento & Seleção em 

06 classes, sendo divididas de acordo com o valor de remuneração anual do 

candidato escolhido: 

 

Tabela 16: Classes do produto hunting por salário anual em milhares de R$ 

A 720 B 480 C 300 D 180 E 120 F 60 

Fonte: Os Autores 

 

Para esta variável são previstos dois cenários, um otimista e outro 

pessimista. No cenário otimista, a PHG consegue aumentar a quantidade de 

processos seletivos contratados e a realização de processos seletivos para 

cargos mais altos. Já no pessimista, este avanço para processos seletivos de 

cargos mais altos é muito mais difícil e o aumento de número de processos 

também é reduzido.  

 

 

7.2 Cenários 

 

 

Definidas as variáveis citadas acima, é possível esboçar uma imagem do 

futuro. Opta-se pela construção dos 05 cenários abaixo para os 04 primeiros anos 

da Paraná HuntingGroup. 

 

Tabela 17: Cenários 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 Cenário 5 

Economia Favorável Favorável Desfavorável Desfavorável Desfavorável 

Planocontratações Favorável Favorável Desfavorável Desfavorável Desfavorável 

Planoexecutivos Favorável  Desfavorável Favorável Favorável Desfavorável 

Market Share Otimista Pessimista Otimista Pessimista Pessimista 

Fonte: Os Autores 
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A partir dos cenários desenvolvidos, é necessária uma análise dos mesmos 

e a definição de estratégias para reduzir perdas e maximizar ganhos nas 

situações futuras desenhadas.  

 

Gráfico 05: Cenário 01                    Gráfico 06: Cenário 02 

 
Fonte: Os Autores 

 
 
 
Gráfico 07: Cenário 03                                                                     

  
Fonte: Os Autores 

 
 
 
Gráfico 08: Cenário 04 

 
 

Fonte: Os Autores 

 

 

Gráfico 09: Cenário 05 

Fonte: Os Autores 

 

 

 

Fonte: Os Autores  
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a) Cenário 01 

 

É considerado o melhor dos cenários para a PHG. A economia está 

aquecida gerando uma necessidade de investimento das empresas com grandes 

planos de contratações. Além disso, a economia aquecida gera um desejo de 

movimentação dos executivos em busca de melhores condições. Por fim, a PHG 

avança no mercado tanto em quantidade de processos como na realização de 

processos para cargos de maior escalão.  

Como é possível perceber, a base dos gráficos aumenta a cada ano, 

demonstrando um leque de processos seletivos para diferentes faixas salariais. 

Com isso, é de extrema importância o preparo para o atendimento destas 

diferentes classes. Questões como layout da sede, garantia de confidencialidade 

durante o processo, etc. acabam tendo um peso muito forte em processos para 

altos cargos. Além disso, o banco de talentos para atender essa necessidade 

deve ser bastante variado, sendo necessária uma estratégia de promoção 

específica para atrair cada tipo de profissional. Por fim, é necessário um 

planejamento da quantidade e das competências necessárias para funcionários 

para atender os clientes com qualidade, dentro do tempo necessário e dentro de 

custos razoáveis. 

 

b) Cenário 02: 

 

No segundo cenário, a economia continua aquecida e os planos de 

contratações também continuam os mesmos. Porém, os executivos estão 

reticentes a mudança e a PHG não avança como esperado.  

Apesar de semelhante ao primeiro cenário, a grande diferença deste 

cenário é uma grande dificuldade no início da operação. Ações de Marketing são 

extremamente importantes para reverter este cenário. As empresas precisam dos 

serviços da PHG, ou seja, o serviço será contratado de alguém. Assim, o principal 

objetivo é mostrar que a Paraná HuntingGroup é a melhor opção. Além disso, 

ações de planejamento de carreira junto aos talentos são necessárias, já que o 

momento por parte destes talentos é de evitar as mudanças. Palestras, encontros, 

fóruns, etc. com foco em carreira e perspectivas de futuro também são 
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necessários para fortalecer a relação com os talentos que já fazem parte do 

banco da PHG assim como também agregar novos talentos.   

 

c) Cenário 03: 

 

No terceiro cenário, prevê-se uma estagnação na economia e com isso os 

planos de contratações são reduzidos. Porém, o clima de insegurança econômica 

gera um desejo de movimentação dos executivos. Com relação ao crescimento 

de Market Share a PHG consegue crescer dentro do seu mercado. 

O cenário de estagnação da economia é negativo para os processos de 

Recrutamento e Seleção. Porém apesar de o mercado não crescer, a PHG 

consegue avançar, possivelmente devido às estratégias de Marketing da PHG 

estarem surtindo efeito. É necessário manter as ações de Marketing e focar na 

qualidade dos serviços para continuar a construção de valor perante os clientes 

pois assim, no momento que as outras variáveis voltarem a ser favoráveis a PHG 

estará em uma boa posição para aproveitar uma nova onda positiva no mercado. 

 

d) Cenário 04: 

 

No quarto cenário, continua-se com uma previsão de estagnação na 

economia e com isso os planos de contratações reduzidos e com um desejo de 

movimentação dos executivos. A grande diferença está com relação ao 

crescimento de Market Share, a PHG não consegue crescer como esperado 

dentro do seu mercado. 

O cenário de estagnação da economia é negativo para os processos de 

Recrutamento e seleção. Neste momento, é de extrema importância um 

fortalecimento do relacionamento com os clientes, buscando garantir que nos 

poucos processos realizados a PHG esteja presente. Uma ação importante é 

focar na venda de processos de coaching. Mesmo em momentos econômicos 

desfavoráveis, as empresas precisam preparar-se para o futuro, e parte 

importante deste preparo passa pelos funcionários. Além disso, a realização de 

processos de coaching garante uma presença contínua da PHG próxima aos seus 

clientes, podendo inclusive causar resultados positivos nas vendas de processos 

de Recrutamento e Seleção. 
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e) Cenário 05: 

 

Este é o pior cenário construído. A economia está estagnada e os planos 

de contratações são reduzidos. Os executivos vivem um momento conservador, 

ou seja, o momento é de manter-se estável em seus empregos atuais. Além 

disso, a PHG não consegue crescer como esperado dentro do seu mercado. 

O grande desafio neste cenário é conseguir crescer e ao mesmo tempo 

manter a saúde financeira da empresa. Ações de marketing devem ser bem 

planejadas para evitar o desperdício de recursos. Outra questão importante, é a 

busca da assinatura de contratos de longo prazo que garantam faturamento. 

Assim como no cenário anterior, o coaching torna-se muito importante neste 

momento pelos mesmos motivos já citados. 

A partir dos cenários expostos acima, estima-se o faturamento para cada 

cenário previsto. 

 

Gráfico 10: Faturamento estimado para cada cenário 

 
Fonte: Os Autores 
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8. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 

 

 

  A análise SWOT (Strengths/Weaknesses/Opportunities/Threats) é um 

modelo que visa o diagnóstico das forças e fraquezas internas, bem como as 

oportunidades e as ameaças externas, para formular estratégias. 

  De acordo com VALUE BASED MANAGEMENT (2007), Forças e 

Fraquezas (Strenghts e Weakness, S e W) são fatores internos de criação (ou 

destruição) de valor, como: ativos, habilidades ou recursos que uma companhia 

tem à sua disposição, em relação aos seus competidores. 

  Já as Oportunidades e Ameaças (Opportunities e Threats, O e T) são 

fatores externos de criação (ou destruição) de valor, os quais a empresa não pode 

controlar, mas que emergem ou da dinâmica competitiva do mercado em questão, 

ou de fatores demográficos, econômicos, políticos, tecnológicos, sociais ou legais. 

O modelo da análise S.W.O.T. normalmente é realizado usando um diagrama 

conforme abaixo, o que facilita a visualização sistêmica e a relação entre cada um 

dos fatores: 

 

                Figura 12: Análise SWOT 

 

                   Fonte: Os Autores 
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8.1 Análise do Ambiente Interno 

 

 

a) Forças 

 

1. Competência técnica 

  A PHG possui psicólogos e profissionais com experiência corporativista. A 

empresa possui internamente um sistema rigoroso de treinamento e capacitação 

para busca de profissionais.  

 

2. Uso de tecnologia 

  O uso eficiente de ferramentas da internet, como LinkedIn, e ferramentas 

de sistemas de informação é de extrema importância para o sucesso da PHG.  

 

3. Presença contínua próxima ao cliente 

  Com vários serviços oferecidos, como ambientação de novos funcionários 

e coaching, a PHG se mantém presente junto aos seus clientes e desenvolve uma 

relação de confiança possibilitando novas vendas futuras. 

 

4. Diferencial competitivo de produto 

  A Paraná HuntingGroup leva aos seus clientes uma segmentação 

diferenciada que faz com que tenha vantagem neste mercado. Além do foco na 

engenharia, destaca-se o serviço de ambientação que garante boa absorção do 

profissional. Um ponto que pode ser destacado é a presença de engenheiros no 

corpo de empreendedores. Estes engenheiros podem ajudar bastante na 

identificação das reais necessidades em cada processo assim como no 

entendimento das necessidades dos talentos, que por sua vez também são 

engenheiros. 

 

b) Fraquezas 

 

1. Necessidade de construção de imagem 
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  A Paraná HuntingGroup não é uma empresa reconhecida no mercado 

necessitando assim que sua imagem seja construída. 

 

2. Localização 

  A localização da PHG pode ser um problema por dois motivos. Caso a 

vaga seja para Curitiba mesmo, existe uma dificuldade em trazer pessoas que 

estejam acostumadas com regiões mais quentes no Brasil. Além disso, o fato de 

não estar nos maiores centros (SP e RJ) acaba deixando a empesa distanteda 

maior parte de engenheiros com potencial para preencher as necessidades dos 

clientes.  

 

3. Fase de startup 

  A carência de uma carta de clientes, faz com que a empresa ainda tenha 

que construir seu nome e posicionamento de mercado. 

 

4. Pequeno porte 

  A Paraná HuntingGroup surge como uma empresa de pequeno porte. 

Inicialmente existe uma dificuldade para conquista da confiança dos clientes, que 

já são empresas de médio e grande porte e normalmente buscam fornecedores já 

consolidados.   

 

 

8.2 Análise do Ambiente Externo 

 

 

c) Oportunidades 

 

1. Economia aquecida 

  O Brasil vive um momento próspero na economia e em momentos como 

este, as oportunidades de emprego crescem. Com mais vagas, o interesse de 

mudança aumenta. Conforme já citado, uma pesquisa realizada em 2012 pela 

Michael Page com 6500 executivos em nível de média e alta gerência de 

Engenharia e Manufatura, aponta que cerca de 80% dos profissionais pretendem 

mudar de empresa nos próximos 12 meses. 
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2. Empresas dispostas a mudanças em cargos de liderança 

  Em momentos de estabilidade econômica, como o vivido atualmente pelo 

Brasil, empresas ficam mais dispostas a promover mudanças em posições 

estratégicas. 

 

3. Capital intelectual sendo valorizado pelas empresas 

  Segundo Chiavenato (2005 p. 21) o principal ingrediente da nova economia 

é o capital inteligente, “... o ativo intangível que envolve habilidade experiência, 

conhecimento, competência e informação. O capital inteligente está na cabeça 

das pessoas e não no bolso do patrão.” Com essa necessidade de processos 

eficazes na gestão de pessoas, existem várias oportunidades para empresas 

especializadas. 

 

4. Desenvolvimento de planos de carreira 

  Diretamente ligado ao item anterior, com a valorização do capital 

intelectual, empresas buscam formas de reter seus talentos. Além disso, existe 

uma tendência de optar-se por substitutos dos quadros internos para cargos de 

liderança. Para isso, é de extrema importância o preparo destes novos líderes. 

Existe aí uma grande oportunidade para empresas especializadas.  

 

d) Ameaças 

 

1. Aumento do número de agências de empregos 

  O aumento do número de agências de emprego prejudica o desempenho 

das consultorias de recursos humanos. Empresas que não possuem uma visão 

clara da importância do uso das melhores ferramentas para processos de gestão 

de pessoas, acabam optando por buscar serviços pelo menor preço. 

 

2. Economia Mundial  

  O cenário econômico mundial para 2013 é incerto. O processo de 

desaceleração econômica esta reduzindo o quadro de funcionários pelo mundo. 

No Brasil, as empresas americanas estão reduzindo linhas inteiras de produção. 

Nos níveis gerenciais, já observamos algumas vagas que fecharam em 2008 e 
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ainda não foram descongeladas. Contudo, o mercado interno está aquecido 

devido ao nosso aumento de consumo, renda e postos de trabalho. 

 

3. Escassez de Engenheiros  

  Existe um consenso na mídia que o Brasil vive um apagão de engenheiros. 

Sobram vagas faltam engenheiros. Esta é uma ameaça que afeta diretamente os 

serviços da PHG, pois os talentos são a matéria-prima para os processos de 

seleção. Apesar de viver esta escassez, o país vem aumentando o número de 

engenheiros formados e espera-se que no médio prazo a situação se normalize. 

 

 

8.3 Análise Cinco Forças de Porter 

 

 

  Além a utilização da análise de SWOT, opta-se também por uma avaliação 

através do modelo das Cinco Forças de Porter. Este modelo destina-se à análise 

da competição entre as empresas de um mesmo setor. Considera cinco fatores, 

as "forças" competitivas, que devem ser estudadas para que se possa 

desenvolver uma estratégia empresarial eficiente. Porter refere-se a essas forças 

como microambiente, em contraste com o termo mais geral macroambiente. 

 
                         Figura 13: Análise das 05 forças de Porter 

 

                         Fonte: Os Autores 

 

A. Rivalidade entre os concorrentes 
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  O mercado de hunting não possui postura agressiva em relação a 

concorrentes. Outra característica peculiar são as variações de preço, uma vez 

que os serviços ofertados contam com diferentes formas de cobrança. Algumas 

empresas, principalmente de praças atuantes diferentes, fazem parcerias entre si 

para buscar candidatos. No que tange inovação e diferenciais nos serviços, é 

onde se baseia a precificação. As empresas que atuam nesse setor não têm 

como hábito divulgação em mídias de massa ou grandes investimentos em 

marketing. 

 

B.  Poder de Negociação dos clientes 

 

  Os diferenciais em relação a concorrência garantem que a PHG terá poder 

sobre os clientes no que tange a negociação. Uma vez que são serviços não 

ofertados em outras empresas. O maior desafio da negociação será investir na 

imagem qualitativa do serviço, pois as indústrias têm acesso a bancos online, de 

forma gratuita ou não, e serão abordadas pela concorrência com preços 

inferiores.  

 

C. Poder de Negociação dos fornecedores 

 

  Alto grau de negociação, pois o mercado de fornecimento de vagas cresce 

e não temos a necessidade de estarmos presos a somente um fornecedor.  

 

D. Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes 

 

  Com o intuito de dificultar a entrada de novos concorrentes a PHG elabora 

um sistema de fidelização do cliente de forma contratual oferecendo descontos e 

pacotes de preços mais atrativos à longo prazo. Dessa forma a parcela de 

mercado conquistada pela PHG dificilmente sofrerá com novas divisões. Outra 

forma eficaz é investir no fortalecimento de marca entre as grandes indústrias, 

criando respaldo, através de comunicação. 

 

E. Ameaça de produtos substitutos 
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  Caso o surgimento de produtos (bens e serviços) substitutos no mercado, a 

empresa estará sempre investindo em estudos e pesquisas de novas formas de 

serviços e complementos para os pacotes já ofertados. Isso será feito com 

pesquisas direcionadas, onde serão analisadas as necessidades especificas 

deste consumidor. Desta forma, é possível manter-se sempre inovando e 

buscando desenvolvimento.  

  



63 
 

9. REFERÊNCIAS 

 
 
ABREU FILHO, José Carlos Franco de et al . Finanças Corporativas. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2008. 
 
 
ABRH. Associação Brasileira de Recursos Humanos. Notícias. Disponível em: 
<http://www.abrhnacional.org.br>.  Acesso em: 01 de novembro de 2012 
 
 
BIAGIO, L. A.; BATOCCHIO, A.. Plano de negócios: estratégia para micro e 
pequenas empresas. Barueri-SP: Manole, 2005. 
 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma 
visãoabrangente da moderna administração das organizações. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2003. 
 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 2. Ed. São Paulo: Elsevier, 2005.  
 
DORNELAS, José Carlos A. Manual de Elaboração de Plano de Negócios para 
Micro, Pequena e Média Empresa. São Carlos, 2000. 
 
 
EHRLICH, Pierre Jacques. Dinâmica de Sistemas na Gestão Empresarial. São 
Paulo: FGV-EAESP, 2005 Disponível em:<http://www.eaesp.fgvsp.br >. Acesso 
em: 11 de dezembro de 2012. 
 
 
FIEP. XVII Sondagem Industrial 2012 – 2013: A visão dos líderes industriais 
paranaenses. Curitiba: 2012. Disponível em: <http://www.fiepr.org.br>. Acesso 
em: 10 de março de 2013       
 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 10ª Edição. São Paulo: Prentice 
Hall, 2000. 
 
 
MANPOWER GROUP. Pesquisa sobre Escassez de Talentos. São Paulo. 2012.  
 
 
MICHAEL PAGE. Mapa de Benefícios e Expectativas do Executivo de 
Engineering& Manufacturing. 2012. Disponível em: 
<http://michaelpage.com.br/>. Acesso em: 08 de janeiro de 2013          
 
 
MICHAEL PAGE. Mapa de Perspectivas Econômicas 2013. 2012. Disponível 
em: <http://michaelpage.com.br/>. Acesso em: 04 de março de 2013          

http://www.abrhnacional.org.br/


64 
 

 
 
MINISTÉRIO DA FAZENDA. Economia Brasileira em Perspectiva. 17 ed. 2012. 

Disponível em: <http:// www.fazenda.gov.br>.  Acesso em: 14 de janeiro de 2012 

 
 
OLIVEIRA, Djalma Pinho Rebouças. Estratégia Empresarial e Vantagem  
Competitiva: como estabelecer implementar e avaliar. 3 ed. São Paulo: Atlas, 
2001.  
 
 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de,Planejamento estratégico: conceitos, 
metodologias e práticas. 19 ed. São Paulo: Atlas, 2003.  
 
 
PAULINO, Maria Lúcia Simas. A Dimensão Estratégica do Recrutamento e 
Seleção de Pessoal. Administração de Empresas em Revista,v.9, n.10, 2010. 
Disponível em: <http://revista.unicuritiba.edu.br>.  Acesso em: 01 de março de 
2013.  
 
 
ROSA, Cláudio Afrânio. Como elaborar um plano de negócio. Brasília: SEBRAE 
2007 
 
 
SAHLMAN, William A. How to write a great Business Plan. Harvard Business 
Review, jul-aug, 1997. 
 
 
SEIBEL, Danubia BeskonPetermann et al. A Pespectiva do Turnover no Contexto 
Competitivo. Convibra. Disponível em:<http://www.convibra.com.br/>. Acesso 
em: 01 de março de 2013. 
 
 
SILVA, Fabiano Camargo. Mercado de trabalho para Engenheiros – Perspectivas 
e Desafios. Londrina. 2012. Disponível em: <http://www.senge-pr.org.br/>.  
Acesso em: 01 de março de 2013 
 
 

  

http://revista.unicuritiba.edu.br/


65 
 

10. AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIO (APÊNDICES) 

 

 

O presente trabalho cumpre seu objetivo proposto de descrever o 

planejamento para a implantação de uma empresa de serviços de gestão de 

pessoas em Curitiba através da criação de um Plano de Negócios. A estrutura do 

plano é de acordo com o indicado por Rosa (2007).  

Inicia-se com um Sumário Executivo, onde os principais pontos do negócio 

são expostos cumprindo integralmente este item.  

Na segunda seção é realizada uma análise de mercado. Apesar de atender 

seu objetivo de entender o mercado, ficam neste item dois pontos de melhoria: a 

realização da pesquisa proposta que não foi possível durante o presente trabalho; 

e uma análise mais crítica dos concorrentes que se torna bastante difícil devido às 

informações serem de difícil acesso. 

A terceira seção indicada por Rosa (2007) e cumprida neste trabalho é o 

plano de marketing. Os 4 P´s de marketing propostos por Kotler (2000) são 

cumpridos ao detalhar Preço, Produto, Promoção e Praça. 

O próximo é o plano operacional. Neste item os processos, recursos e a 

capacidade da empresa são descritos. O objetivo de mostrar a forma de operar 

conforme descrito por Biagio e Batocchio (2005), pois se mostra desde a maneira 

de gerenciar o negócio até a maneira de executar  os serviços. 

A quarta seção é o planejamento financeiro. Apresentam-se o investimento 

necessário para abertura da empresa e a estimativa de resultados. A partir destes 

dados calcula-se Payback, ponto de equilíbrio, ROI e VPL. Conforme citado por 

Abreu Filho (2008), o VPL é o principal critério para análise de investimentos. 

Quando utilizada uma taxa de atratividade de 15%, o VPL calculado é de quase 

300 mil reais. Ainda segundo o autor citado, o projeto deve ser realizado caso o 

VPL seja nulo ou positivo, caso da PHG. 

Conforme indicado por Rosa (2007), a atividade de analisar possíveis 

cenários futuros é realizada na quinta seção. Sahlam (1997) cita que a maioria 

das pessoas foca muito em números e não nas informações que fazem parte do 

Plano de Negócios. Entende-se que a análise de cenários qualitativa realizada 

neste trabalho busca focar em situações geradas pelos fatores condutores e não 

realizar previsões para períodos distantes de uma empresa que ainda está no 
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papel. Ehrlich (2005) também corrobora a decisão de uma análise mais focada 

em possíveis situações e soluções, do que previsões de lucro/prejuízo ao citar 

que a análise de cenários não visa prever mas sim monitorar como a evolução 

fatores condutores pode causar situações futuras.  

Por fim, uma avaliação estratégica fecha o plano. Neste item busca-se 

identificar riscos e oportunidades através de uma análise SWOT. Apesar de de 

identificar forças e fraquezas no ambiente interno e externo, sente-se falta de uma 

estratégia para maximizar forças e se proteger das fraquezas.  

Para concluir é possível uma análise por outro ponto de vista. No artigo 

“How to write a Great Business Plan” William A. Sahlman elenca quatro itens que 

devem ser explorados em um plano de negócios: Pessoas, Oportunidade, 

Contexto e Riscos e Recompensas. O presente trabalho passa por esses quatro 

itens na busca de obter sucesso.  

As pessoas, funcionários, consumidores e engenheiros, estão presentes no 

plano de negócios. Tanto na definição de responsabilidades do nível operacional 

como ao buscar a realização de fóruns para atrair profissionais de RH e 

engenheiros para perto da marca, são itens que focam primordialmente nas 

pessoas. 

A oportunidade é descrita em várias partes do trabalho ao mostrar a 

necessidade das empresas por este serviço e como elas não escolhem utilizar um 

fornecedor neste momento, dado comprovado pela pesquisa que cita que menos 

de 10% das empresas paranaenses utilizam serviços terceirizados para 

recrutamento de posições estratégicas.  

O contexto também é insistentemente explorado. Este item aparece em 

vários momentos no Plano de Negócio. A situação atual tanto econômica, como 

do mercado em si é explorado com o intuito de aproveitar as oportunidades para a 

PHG. 

Por fim, os riscos e recompensas são explorados tanto no plano financeiro, 

como na análise de cenários e na avaliação estratégica. 

  Com o exposto acima, demonstra-se um cumprimento do objetivo proposto, 

porém existem recomendações que devem ser implementadas para maximizar o 

sucesso deste plano de negócio. 


