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RESUMO 

 

 

Com 30 anos de mercado, a empresa Isoflex é um dos maiores fabricantes de 

produtos voltados para a Gestão Visual de empresas. Com sede em Campo Magro- 

PR, atende clientes de todo o Brasil por meio do seu escritório de vendas, revendas e 

representantes. Nos últimos anos expandiu sua atuação nos países vizinhos e já conta 

com revendedores na América Latina e Europa. A Isoflex surgiu para atender a 

demanda de quadros escolares, e lançou no mercado o Quadro Branco Moppy, que 

com sua qualidade e garantia de 5 anos logo projetou a marca Moppy por todo o 

Brasil. Com o tempo as indústrias buscavam quadros brancos diagramados, e 

atendendo a esta necessidade a Isoflex passou a investir em tecnologia para a 

produção destes quadros e acrescentou à sua linha outros produtos para a indústria, 

como sinalização, pastas para procedimentos, displays e muito mais, tornando-se 

assim a maior fornecedora de soluções para Gestão Visual da América Latina. 

Atualmente a Isoflex conta com uma extensa linha de produtos para Gestão Visual 

que é subdividida em dois grandes grupos: os Padronizados e os Personalizados. Os 

padronizados (de menor valor agregado) correspondem hoje a 50% do faturamento 

da Isoflex, enquanto os outros 50% são divididos entre modelos de quadros pré-

prontos e quadros totalmente personalizados com acessórios e gravação exclusiva 

para o cliente. O presente estudo tem por objetivo analisar as estratégias 

desenvolvidas para expansão do mercado internacional da Isoflex. 

Palavras chave: Revendedores, Produtos para Indústria, Gestão Visual, Mercado 

Internacional 
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ABSTRACT 
 

 

 

 

With 30 years of market, Isoflex is one of the largest manufacturers of products aimed 

at the Visual Management of companies. Headquartered in Campo Magro-PR, it 

serves customers all over Brazil through its sales office, resellers and representatives. 

In recent years it has expanded its operations in neighboring countries and already 

has resellers in Latin America and Europe. Isoflex came up to meet the demand of 

school boards, and launched the Whiteboard Moppy, which with its quality and 5-year 

guarantee soon designed the Moppy brand all over Brazil. Over time, industries were 

looking for whiteboards that were diagrammed and, in response to this need, Isoflex 

started to invest in technology to produce these frames and added other products to 

the industry such as signage, procedures folders, displays and more, making it the 

largest provider of Visual Management solutions in Latin America. Isoflex currently has 

an extensive line of products for Visual Management that is subdivided into two main 

groups: the Standardized and the Custom. The standardized (lower value added) 

today correspond to 50% of Isoflex's sales, while the other 50% are divided into pre-

finished frame models and fully customized frames with accessories and exclusive 

customer recording. The present study aims to analyze the strategies developed to 

expand the international market of Isoflex. 

Keywords: Resellers, Products for Industry, Visual Management, International Market 
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1. MISSÃO, VISÃO E VALORES 

 

Missão 

 

Fornecer soluções de gerenciamento visual para empresas que buscam melhorias 

contínuas e a disseminação de sua cultura organizacional por meio de produtos 

inovadores e um relacionamento de confiança com clientes, funcionários e parceiros 

de negócios. 

 

Visão 

 

Ser reconhecida como a melhor escolha em soluções para gestão visual no Brasil e 

está presente em toda a América. 

 

Valores 

 

 Agir com ética e responsabilidade; 

 Gerar sustentabilidade econômica com foco em resultados; 

 Conquistar a confiança e o comprometimento de nossos funcionários com base 

na obtenção de resultados, satisfação e orgulho em fazer parte da Isoflex; 

 Garantir a qualidade de nossos produtos e excelência em nossos processos, 

superando as expectativas de nossos clientes e conquistando sua admiração; 

 Para melhorar nossas soluções de gerenciamento visual através da inovação; 

 Para reconhecer talentos e crescer juntos; 

 Treinar para transformação 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA EMPRESA 

 

Desde a sua origem na década de 80, a empresa Isoflex, fundada por um casal 

de origem alemã, teve características organizacionais bem definidas. Mesmo que 

pequena, seus fundadores sempre tiveram em mente a necessidade de setorizar a 

empresa. De início, os fundadores dividiram a empresa em 3 setores: Produção, 

Vendas e Financeiro, sendo que cada um do casal encabeçava os setores de vendas 
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e financeiro e um sócio o setor de produção. Com o passar dos anos e com o 

crescimento da empresa, outras áreas foram sendo criadas, principalmente com a 

difusão da internet. Atualmente a empresa de administração familiar, conta com a 

seguinte estrutura organizacional: comercial, produção, operacional, financeiro, 

recursos humanos, marketing e conselho administrativo/societário. 

 

 

2.1 COMERCIAL 

 

Após o período de crise das papelarias no final da década de 90, a Isoflex se 

dedicou muito em aprender a vender seus produtos. E desde então, a empresa é 

muito bem-conceituada pela qualidade, velocidade e principalmente no 

relacionamento do seu departamento comercial com os clientes, sempre buscando 

atender com cordialidade, conhecimento técnico, mas principalmente capacitada em 

oferecer a melhor solução para o cliente. Esse setor é considerado por muitas pessoas 

de dentro da empresa, o setor que se destaca frente aos seus concorrentes em ampla 

escala. Atualmente a sócia-herdeira, filha do casal, comanda a direção do setor. 

 

 

2.2 PRODUÇÃO 

 

Após rompimento societário da empresa, logo na sua origem, o casal que 

seguiu com o negócio passou a terceirizar grande parte do setor produtivo, tendo em 

vista que não tinham total domínio e know-how necessário para tocar esse setor 

naquele momento. Com o passar dos anos a empresa enxergou a necessidade de 

incorporar novamente a produção, buscando ter um maior controle sobre e 

aproveitamento de matérias-primas. O sócio/herdeiro, filho mais velho do casal, 

assumiu então a gerência do setor de produção promovendo grandes melhorias 

organizacionais para este. 
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2.3 OPERACIONAL 

 

O setor operacional pode ser considerado o elo entre as operações da empresa 

(comercial, produção, financeiro). Sendo composto pelos projetistas que atendem as 

demandas personalizadas dos clientes; o PCP que é o responsável pelo planejamento 

de produção; Compras, Almoxarifado, Expedição e Estoque. 

 

 

2.4 FINANCEIRO 

 

Por mais que a empresa Isoflex contasse desde o seu início com o setor 

financeiro, era apenas uma pessoa que se dedicava em tempo integral a essas 

demandas. Com o passar dos anos a empresa contratou mais uma pessoa para 

auxiliar. Em 2017 houve uma mudança muito significativa para o setor financeiro, pois 

a empresa que desde a sua fundação até então, sempre esteve enquadrada no regime 

tributário simples nacional, agora então se enquadrando como lucro presumido. Após 

essa mudança de regime, o setor financeiro apresentou a necessidade de mais 

pessoas para operacionalizar todas as demandas apresentadas pelo novo regime 

tributário.  

 

 

2.5  RECURSOS HUMANOS 

 

A empresa Isoflex tem por política com seus funcionários um relacionamento 

mais próximo, organizando eventos em que as famílias possam estar presentes. O 

setor de RH é responsável por encontrar pessoas, de preferência da região, pois a 

empresa encontra-se localizada na região metropolitana de Curitiba, aumentando 

ainda mais o filtro no processo seletivo. Além disso o setor de RH tem realizado 

grandes ações de valorização ao colaborador, ação essa muito importante para reter 

os talentos na empresa. Essas ações têm colocado a empresa como o local ideal para 

trabalhar na região, principalmente pelo ambiente “familiar” que a empresa oferece. 
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2.6  MARKETING 

 

O setor de marketing foi incorporado a empresa no ano de 2013. Anteriormente 

o marketing era feito pontualmente para catálogos e materiais de divulgação em feiras 

e congressos, porém com a proporção do crescimento do marketing digital, a Isoflex 

achou por bem criar o setor para ter ações e acompanhamento contínuo. Assim que 

foi criado, consequentemente o setor que já era destaque quando comparado aos 

concorrentes, o comercial, conseguiu resultados ainda mais expressivos dos quais 

vinha apresentando. Outra grande importância do setor é fomentar os líderes da 

empresa com informações de mercado para a empresa estar sempre à frente em 

lançamentos de produtos. 

 

 

2.7 CONSELHO ADMINISTRATIVO/SOCIETÁRIO 

 

A Isoflex foi gerenciada durante grande parte da sua história, apenas pelo casal 

fundador da empresa. Após a crise no Brasil de 2008, o casal achou por bem convidar 

o filho mais velho e a sua esposa para participar das decisões administrativas da 

empresa, principalmente após realizar uma consultoria externa organizacional. A partir 

deste momento as decisões estratégicas da empresa eram tomadas em reunião 

semanal entre as quatro pessoas da família.  

 

Em 2012 a filha mais nova do casal passou a integrar o conselho administrativo 

e posteriormente o seu marido. Atualmente a Isoflex tem o seu conselho 

administrativo/societário formado por 6 pessoas: o casal fundador, seu casal de filhos, 

nora e genro. A empresa hoje tem um planejamento estratégico e tributário bem 

definido, e muito se deve ao acompanhamento de perto por todos que fazem parte do 

conselho. Nada mais é aprovado sem votação dos membros. Uma situação que ainda 

está em pauta do conselho para ser resolvida nos próximos dois anos é a governança 

corporativa da empresa.  
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3. CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO NACIONAL 

 

Uma das grandes forças da empresa Isoflex é o seu poder de venda direta ao 

cliente. Fugindo da estratégia da maioria das empresas brasileiras, onde industrias 

buscam distribuir sua produção, na maioria dos casos apenas por representantes e 

revendas credenciadas. A Isoflex conta hoje com 4 grandes canais de distribuição da 

sua linha de produtos. 

 

A grande vantagem dos canais de distribuição direto está no relacionamento 

com os clientes sem intermediários, tornando-se uma relação muito mais próxima 

além de trazer muito mais controle sobre a cadeia de distribuição. Entretanto a 

quantidade de clientes atingidos não é tão ampla como em outros modelos. 

 

O inverso acontece com os canais indiretos, em que há muitos intermediários, 

reduzindo o controle sobre o que acontece até o final da cadeia, porém atinge-se um 

mercado-alvo muito maior, como pode ser visto na figura 1. 

 

 
Figura 1- Potencial de negócios por canais de distribuição 
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3.1 VENDA DIRETA (TELEVENDAS) 

 

A Isoflex surgiu em meados da década de 80 e teve como a sua principal 

estratégia de venda as revendas (papelarias) em seus primeiros anos de existência. 

No início da década de 90, essas papelarias parceiras passaram por uma grande crise 

em todo o Brasil, resultando assim em grandes inadimplências com seus 

distribuidores; e a Isoflex estava entre eles. 

 

Então, a empresa decidiu se reinventar e buscou investir na venda direta por 

meio de visitas, catálogos e feiras. A estratégia deu muito certo. A empresa desde 

então tem como seu principal diferencial a venda direta frente aos seus concorrentes. 

Esse modelo de vendas, resultou em uma aproximação da empresa com o cliente 

final. 

Assim, a empresa passou a oferecer soluções para gestão visual cada vez mais 

customizadas ao seu cliente. Isso contribuiu muito para o posicionamento da empresa 

no mercado nacional e internacional. 

 

 

3.2 REVENDAS 

 

Além da venda direta (televendas) a Isoflex possui mais de 160 revendas ativas 

parceiras pelo país. O poder da marca Isoflex trouxe a empresa um grande interesse 

de revendas de todo o país, e até mesmo de outros países (assim como discutiremos 

mais afundo). Inicialmente houve uma grande restrição das revendas frente a venda 

direta da Isoflex para o cliente final, porém com políticas diferenciadas de preços e 

prazos de pagamento, essa relação vem se estreitando cada vez mais. Para isso foi 

necessário criar um setor para gerenciar os canais de distribuição da empresa. Para 

as vendas internacionais a Isoflex atua em mais de 90% das suas negociações por 

meio de revendas credenciadas. 
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3.3 REPRESENTANTES 

 

Atualmente a Isoflex conta com 3 representantes, distribuídos estrategicamente 

para atender regiões onde a empresa tem dificuldade em ter contato direto com o 

cliente para lhe oferecer a melhor solução e se relacionar de forma mais próxima com 

cliente. Esse canal de distribuição foi implantado recentemente e tem grande 

possibilidade de se tornar um dos principais canais de distribuição da empresa nessas 

regiões. 

 

 

3.4 E-COMMERCE  

 

 Há cerca de 3 anos atrás, a Isoflex iniciou seu mais novo canal de distribuição 

nacional: o e-commerce. Esse canal surgiu da necessidade em atender o cliente que 

tinha seu ticket médio abaixo do mínimo de compra para estar adquirindo os produtos 

direto da indústria, amortizando assim, os custos da estrutura como um todo.  

 

Porém, com o passar dos anos o e-commerce vinha apresentando resultados 

muito mais satisfatórios dos quais foram inicialmente estabelecidos e se tornou um 

dos principais meios de venda dos produtos, mesmo com ticket médio baixo. Em 2017 

o conselho administrativo da empresa se deparou com uma grande barreira de 

crescimento para a sua loja virtual: as revendas. 

 

 Muitas revendas parceiras questionaram a empresa da “concorrência desleal” 

pois agora a Isoflex não era apenas mais uma indústria, mas sim uma 

indústria/revenda. Naquele momento então, o conselho decidiu por bem eliminar o 

seu canal de vendas online para dar força de venda para as revendas. 

 

 

4. ESTRATÉGIA DE MARKETING NACIONAL 

 

Desde o início, os sócios fundadores sempre acreditaram na valorização da 

marca da empresa Isoflex. Já nos primeiros anos da empresa, os fundadores já 

anunciavam seus produtos em revistas especializadas para indústrias entre outros 
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eventos que vamos citar a seguir. Com o passar dos anos a Isoflex já estava 

disputando mercado com os seus principais concorrentes nacionais. Após alguns 

anos a empresa já tinha um setor dedicado a organizar e gerir eventos que a empresa 

participava, que anos depois se tornou o setor de marketing.  

A visibilidade da marca alcançou uma proporção tão grande dentro do seu 

setor, que os clientes já chamavam os produtos com o sobrenome Isoflex. Atualmente 

a empresa conta várias estratégias de marketing, sendo elas citadas abaixo. 

 

 

4.1 FEIRAS 

 

 Este modelo de marketing foi um dos primeiros praticados pela empresa, e até 

hoje é fator determinante no seu potencial de venda direta ao cliente. A Isoflex 

participa de 4 grandes feiras no ano, sendo realizadas em setores diversos. São feiras 

realizadas no estado de São Paulo, principal polo econômico brasileiro. Esses 

eventos, trazem grande retorno para a empresa. 

 

  Dois dos principais concorrentes também participam destas feiras, porém com 

espaços e investimentos abaixo da Isoflex. A empresa usa como estratégia de vendas 

em feiras, além do seu tempo de atuação no mercado, a captação ativa de prospects 

para dentro do seu stand, diferente da abordagem mais passiva dos seus 

concorrentes. 

 

 

4.2 CONGRESSOS 

 

 Após a criação do setor de marketing, e muitos estudos por parte do setor, 

verificou-se a possibilidade de aplicar o conceito do livro Oceano Azul. 

Resumidamente, a estratégia trata-se de navegar em águas calmas, onde a 

concorrência é muito baixa, ou inexistente. E foi então que a Isoflex agiu. Já sabendo 

dos bons resultados em participar de grandes feiras, surgiu a ideia de estar presente 

em eventos menores, praticamente com o conceito de feiras, porém com um público 

totalmente seleto, ou seja, prospects que realmente utilizariam aqueles produtos 

oferecidos pela empresa Isoflex. 
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 A empresa então começou a participar de 3 ou 4 congressos por ano, para um 

público de menos de 10% de uma feira, porém tendo a certeza que esses 10% seriam 

realmente o público dos seus produtos. E por ser um evento de menor porte, a 

empresa passou a atender esses clientes de uma maneira muito mais dedicada e 

principalmente, sendo o único a oferecer estes produtos dentro do evento.  

 

 

4.3 PATROCÍNIOS 

 

 A ideia de participar de congressos foi realmente muito interessante para a 

empresa. Porém sabendo da dificuldade de se fazer presente em todas as regiões de 

um país continental como o Brasil, utilizou-se da estratégia de patrocinar alguns 

eventos, até mesmo eventos que não fosse possível a participação presente de key 

accounts da Isoflex. 

 

 Essa estratégia ajudou a não abrir espaço para novos entrantes nesses 

eventos, além de fortalecer ainda mais a marca da empresa.  

 

 

4.4 MARKETING DIGITAL 

 

O setor de marketing da Isoflex, criado em 2013, trouxe para dentro da empresa 

todas as tarefas relacionadas ao marketing digital para ter um maior controle das 

ações. Com o passar do tempo, e com a velocidade das atualizações digitais o setor 

achou por bem terceirizar a operacionalização destas tarefas, como google add words, 

por exemplo, ficando assim responsável por desenvolver as estratégias e gerenciar a 

empresa terceirizada contratada. 

 

 Essa decisão trouxe mais tempo ao setor, que agora utiliza deste para se 

engajar em novos projetos. Porém as redes sociais como facebook, instagram e twitter 

são operacionalizadas e gerenciadas internamente, inclusive essas redes sociais são 

muito utilizadas em todos os eventos que a empresa está presente ou patrocinando. 
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5. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INTERNACIONAL 

 

 Segundo Pierre (2017) com a explosão do turismo internacional, os interesses 

dos consumidores tornaram-se cada vez mais globais, assim como seus gostos e 

preferências vem se tornando mais uniforme em todo o mundo. Podendo ser este um 

grande fator de aceitação de determinado produto local em diversas partes do mundo. 

 

As primeiras demandas internacionais dos produtos Isoflex, surgiram de 

contatos feitos em feiras nacionais por meio de pessoas de fora do Brasil que se 

interessavam nos produtos. Esses clientes tinham interesse em se tornar 

revendedores credenciados da marca.  

 

A partir de então, os gestores da empresa Isoflex enxergaram a possibilidade 

de investir mais na captação de clientes internacionais, os quais apareceram até 

então, apenas pelo próprio interesse na Isoflex. Iniciaram-se estudos de mercados 

potenciais assim como análises de ambiente, sendo aplicado o modelo da matriz 

SWOT.  

 

 

5.1 MATRIZ SWOT 

 

Segundo Jamerson, et al (2011) O objetivo da análise da matriz é possibilitar 

que a empresa se posicione para tirar vantagem de determinadas oportunidades do 

ambiente e evitar ou minimizar as ameaças ambientais. Com isso, a empresa tenta 

maximizar seus pontos fortes e moderar o impacto dos seus pontos fracos. A análise 

também é útil para revelar pontos fortes que ainda não foram plenamente utilizados e 

identificar pontos fracos que podem ser corrigidos.  

 

A partir das análises realizadas com a técnica SWOT, a empresa Isoflex quer 

deixar mais claro o que deve sofrer mudanças, quais as medidas que devem ser 

tomadas e também, que estratégias devem ser adotadas, para que a empresa atinja 

seus objetivos e metas. Após a construção do SWOT, diversos pontos são 

sobrepostos, facilitando a sua análise e a procura de sugestões para a tomada de 

decisões, de acordo com a figura 2. 
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Figura 2- Matriz SWOT aplicada na Isoflex 

 
 

5.1.1 Forças 

  

 A empresa Isoflex tem entre as suas principais forças para expansão no 

mercado internacional: 

 

Processos produtivos padronizados; apesar de não ter selo ou certificação, o 

setor produtivo da Isoflex tem suas etapas todas muito padronizadas e estabelecidas, 

até mesmo frente a alguns concorrentes internacionais;  

 

Qualidade dos produtos; esse é o diferencial mais evidente quando fazemos 

pesquisas de satisfação com os clientes. A preocupação da empresa em fazer 

materiais que tenham sua vida útil muito maior que os apresentados no mercado pela 

concorrência é um dos lemas dos fundadores da empresa; 
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  Amplo Portfólio; a busca pela inovação fez da Isoflex, ao longo da sua história, 

uma empresa que oferece um grande portfólio de produtos para gestão visual. Em 

2018 a empresa deu seus primeiros passos na criação do setor de P&D; 

Moldes exclusivos dos produtos; a empresa é detentora dos moldes de injeção 

dos seus produtos, mesmo que a operação seja terceirizada ainda, a Isoflex tem o 

potencial de customizar até mesmo os seus produtos injetados;  

 

Know-how em Exportação; mesmo de forma lenta, desde 2012 a empresa 

realiza exportações. Nesse tempo foi possível entender bem os tramites necessários 

para diversos países. A empresa espera usar essa experiência para nas próximas 

negociações, evitando assim, erros primários. 

 

 

5.1.2 Fraquezas 

 

Entre as principais fraquezas para expansão no mercado internacional, 

podemos citar: 

 

Baixo poder de negociação com empresas de logística; as exportações 

realizadas pela Isoflex, mesmo que estando em progressão nos últimos anos, ainda 

pode ser considerada modesta ao ponto de conseguir melhores contratos com 

empresas de logística. Isso acarreta em preços mais elevados dos produtos para os 

importadores; 

 

Não há estoque dedicado; para reduzir o tempo de entrega do pedido, um dos 

principais fatores de negociação, seria necessário a criação de um estoque mínimo 

de produtos mais vendidos, separado do estoque atual, tendo em vista que as 

medidas e demandas dos pedidos de exportação são diferentes do nacional; 

 

Recursos Humanos (Negociação e Línguas); talvez uma das maiores 

dificuldades de toda empresa é a de encontrar profissionais qualificados, 

principalmente dentro da realidade financeira da empresa e quando se trata da 

necessidade do colaborador ser fluente em línguas, esse filtro torna ainda mais 
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escasso esse profissional. Atualmente a Isoflex conta com apenas 3 pessoas dentro 

da organização capacitada para negociar em Inglês e Espanhol; 

 

Processo de injeção terceirizado; mesmo após alguns estudos para trazer o 

processo de injeção para dentro da empresa, a empresa continua mantendo sua 

injeção com parceiros terceirizados. Apesar de existir um acompanhamento de perto 

por parte da Isoflex com esses parceiros de injeção, ainda existe uma grande 

preocupação em não ter o controle dessa produção, pois os principais produtos 

exportados são injetados; 

 

 Linha de crédito limitada; a Isoflex iniciou no início de 2018 seus investimentos 

em marketing e propaganda internacional. Esses recursos são oriundos do capital 

próprio, tornando a velocidade da expansão mais lenta, por não poder sair do seu 

orçamento. Outro fator que inibia a empresa de buscar capital de terceiros para 

investimentos internacionais, era o de não ter em mãos o balanço da empresa, porém 

a data prevista para entrega dessa documentação por parte da contabilidade é junho 

2018. 

 

 

5.1.3 Ameaças 

 

 Após a análise SWOT, verificou-se as seguintes ameaças relacionadas a 

expansão internacional da empresa: 

 

Não tem patentes concedidas; sabemos que um dos principais fatores de 

bloqueio a cópias dos produtos em outros países é ter a patente sobre o produto no 

país que se está exportando, porém mediante a grandes investimentos nessa área. A 

empresa espera analisar estrategicamente o mercado para assim patentear seus 

produtos; 

 

Alto custo logístico brasileiro; não é novidade para nós brasileiros que o Brasil 

é o país que a burocracia e lentidão nos processos imperam, e junto a isso o país é 

totalmente dependente de um único meio de transporte para escoar a sua produção. 



20 
 

O transporte é feito quase todo por meio de rodovias, ocasionando altos custos e 

atrasos nas entregas;  

 

Documentação exigida subjetiva; o Brasil é favorecido geograficamente com 

sua costa continental disponível para utilizar portos para transportar suas exportações, 

porém existem o que parece tão simples na teoria não se reflete na prática. Há 

diversas interpretações por parte da aduana e da receita federal para a mesma 

mercadoria dentro do próprio país;  

Produtos substitutos; por mais que a Isoflex esteja constantemente inovando, 

existe o risco de novos produtos entrantes, principalmente quando falamos em 

exportação; 

 

 Não possuir certificação ou selo; apesar da empresa possuir um sistema bem 

definido de produção, a Isoflex não possui certificados e selos internacionais. Esta é 

uma grande ameaça, visto que empresas importadoras dão preferências em 

negociação para empresas que possuem estes, além de bancos estrangeiros que tem 

como exigência para liberação de crédito as certificações internacionais das empresas 

exportadoras. 

 

 

5.1.4 Oportunidades 

  

Feita a análise SWOT, conseguimos observar as seguintes oportunidades: 

 

Patentes requeridas; apesar da empresa não ter ainda patentes concedidas 

nos países em que exporta (o que seria o ideal), no Brasil as patentes são requeridas, 

o que pode beneficiar a Isoflex em casos de disputa judicial internacional, 

principalmente pelo tempo de atuação que a empresa tem no mercado com esses 

produtos;  

 

Verba para captação de clientes; após planejamento estratégico realizado para 

2018, a empresa dedicou um % do seu faturamento para investir em ações para a 

expansão do mercado internacional;  
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Ociosidade produtiva; após o término das ações realizadas pelo setor 

produtivo, principalmente implantação do lean manufacturing foi possível encontrar 

desperdícios, principalmente em mão de obra. Sendo assim, a empresa opera 

atualmente abaixo da sua capacidade produtiva;  

 

Redução da carga tributária; com a entrada da empresa no início de 2018 no 

lucro presumido, a exportação passou a ser uma das prioridades para a empresa nos 

próximos anos, tendo em vista os benefícios em relação ao ICMS (isenção e 

creditação) para exportar além de explorar os benefícios de redução tributária por 

meio de drawback.  

 

Marca conhecida; quando um cliente internacional resolve importar, suas 

primeiras consultas são relacionadas ao poder de penetração da marca em seu 

próprio país. Muitos produtos de gestão visual já são reconhecidos com o “sobrenome” 

Isoflex no Brasil. 

 

 

6. CONCORRENTES INTERNACIONAIS 

 

 A Isoflex tem um grande portfólio, isso traz inevitavelmente um grande número 

de concorrentes diretos e indiretos. Quando analisamos América do Sul e Central, 

podemos dizer que o número de concorrentes é relativamente menor do que 

comparado ao mercado da América do Norte e Europa. Os principais concorrentes, 

citaremos em seguida, além de ter uma linha mais enxuta, oferecem apenas soluções 

padronizadas, diferente da Isoflex, onde o cliente pode customizar seus produtos.  

 

Podemos citar como principais concorres internacionais da Isoflex: 

 

Tarifold: A empresa francesa Tarifold, é a principal fabricante dos produtos 

concorrentes da Isoflex na europa, atualmente é reconhecida por ter sua linha de 

produtos com um acabamento extremamente refinado e com alta tecnologia. Seu 

principal canal de vendas é por meio de revendas autorizadas. No entanto, a Tarifold 

não conseguiu se manter no mercado brasileiro, devido à grande penetração da 

Isoflex em todo território nacional, informação que foi obtida por um revendedor 
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autorizado da marca em um país sul-americano. Seus de preços podem chegar em 

até 200% sobre os valores praticados pela Isoflex; a empresa já recebeu premiações 

internacionais de design sobre a sua linha premium de produtos. 

 

Orgatex: Já a empresa alemã Orgatex, é a segunda maior concorrente do 

mercado internacional da Isoflex, seguida da Tarifold. A Orgatex oferece um grande 

portfólio de produtos para gestão visual, portfólio esse maior que o da Tarifold. Sua 

principal estratégia para estar presente em vários países é muito semelhante à 

estratégia da Isoflex, onde são feitas parcerias com consultores de lean 

manufacturing, esses consultores oferecem kits da empresa Orgatex, desenvolvidos 

para atender cada situação;  

 

Durable: empresa alemã que atua muito forte na linha de escritório, no entanto 

muitos produtos são similares aos da Isoflex na linha de padronizados. Ela atua muito 

forte na Europa e América do Norte. Sua linha também tem dificuldades para entrar 

no mercado brasileiro pelas mesmos motivos que os demais concorrentes. 

 

 

7. ESTRATÉGIAS ADOTADAS 

 

 A Isoflex realizou sua primeira exportação no ano de 2009 e a partir de então, 

começaram a aparecer demandas internacionais esporádicas, mesmo sem investir 

em qualquer forma de divulgação internacional, apenas com o site da empresa 

traduzido. Essas demandas eram oriundas dos eventos internacionais que a empresa 

participava.  

 

Ao longo dos anos, os gestores da Isoflex observaram que o índice de 

efetividade das cotações internacionais estava baixo. Após análise realizada, 

verificou-se que os custos de logística (transporte, taxas de conversão de câmbio, 

documentação, etc) estavam tirando a competitividade dos produtos, tornando a 

importação inviável para os clientes.  
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7.1 AMÉRICA DO SUL  

 

 Levando em consideração esta análise, a Isoflex traçou um novo modelo de 

negócio que teria de aplicar para expandir suas exportações. Em conjunto, o conselho 

administrativo tomou a decisão de buscar parceiros internacionais na América do Sul 

que tivessem a intenção de revender os produtos da empresa. 

 

 Essa decisão vinha para diluir custos de logística, taxas de conversão de 

câmbio e demais custos. Além desse caminho, a empresa decidiu definir seus 

principais países parceiros.  

 

Entre os principais estudos para a escolha destes, estão: proximidade da língua 

mãe, proximidade geográfica e indicadores econômicos. O primeiro parceiro de 

negócio com esse novo modelo veio da Argentina em 2012. O parceiro argentino já 

tinha experiência com distribuição de outros produtos não concorrentes e decidiu 

iniciar o processo de revenda dos materiais da Isoflex. 

 

 Em 2014 a Isoflex firmou parceria com o Chile durante um congresso realizado 

em São Paulo. Esse parceiro chileno era exatamente o modelo ideal que a empresa 

vislumbrava. Eles detinham amplo conhecimento da utilização e aplicabilidade das 

ferramentas de gestão oferecidas pela Isoflex e também já contavam com uma lista 

clientes que tinham demanda para esses materiais. Os resultados dessas parcerias 

serão explanados posteriormente. 

 

 

7.2 EUROPA 

 

Já com as parcerias estabilizadas na América do Sul, durante a realização de 

uma feira em São Paulo no ano de 2017, A Isoflex recebeu em seu stand uma 

empresa polonesa com interesse em ser um revendedor em seu país. Após algumas 

negociações bem-sucedidas com a empresa, a parceria foi firmada meses depois, 

tornando o sonho do sócio fundador em realidade, estar presente com a marca Isoflex 

na Europa. 

 



24 
 

 A partir desse momento, a empresa sentiu necessidade de realizar um 

planejamento estratégico e desenvolver o setor de exportação, colocando pessoas 

dedicadas para o planejamento e execuções dessas ações. 

 

 No planejamento SWOT verificou-se o potencial de investimento na captação 

de novos revendedores internacionais, aliado a ociosidade da planta e a necessidade 

de valorizar a marca internacionalmente. Foi feito então, um levantamento de 

possíveis eventos para a Isoflex se fazer presente em países estratégicos, com 

objetivo de expansão dentro da comunidade europeia. 

 

 Em maio de 2018 a empresa fez sua primeira exibição internacional na 

FESPA- Berlim, feira realizada para encontrar possíveis revendedores e 

distribuidores. A escolha de fazer esta feira foi por nela estarem presentes 

praticamente todos os países do mundo, mas principalmente para apresentar os 

produtos a todos os países da Europa, mercado alvo para a Isoflex. 

 

 

8. RESULTADOS OBTIDOS 

 

A análise dos dados obtidos abaixo, refere-se ao período dos últimos 5 anos 

(2013-2017) de faturamento de exportação da empresa. Os levantamentos realizados 

através do software de Business Inteligence (B.I.) apontaram que houve um 

crescimento no primeiro ano de 188,3% no faturamento bruto da empresa. 

 

Já no ano 2015, o crescimento foi de 46,4 % em relação a 2014. Em 2016 

houve uma leve queda de 1%. Porém em 2017, a Isoflex investiu em marketing 

internacional, dando mais apoio as revendas e somado a isso a entrada do novo 

revendedor polonês, resultando em um crescimento sobre 2016 de 67% do 

faturamento bruto, de acordo com a figura 3. 
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Figura 3 - Faturamento bruto exportação 2013-2017 

 

Quando separamos o faturamento apenas da revenda argentina, observamos 

algumas variações nos 3 primeiros anos e um crescimento continuo em 2016 e 2017, 

período em que a Isoflex investiu mais no suporte para seus parceiros internacionais. 

As oscilações refletem o cenário político/econômico que o país apresentava. 

 

 

 
Figura 4 - Evolução do faturamento da revenda argentina 

 

 
  A abertura de mercado da revenda do Chile, teve grande participação no 

aumento do faturamento da exportação global da Isoflex. Desde o início da parceria 

com a empresa, a revenda chilena mostrou muito potencial para explorar o mercado 
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alvo dos produtos, até mesmo por ter grande conhecimento na área de lean 

manufacturing.  

 

Com exceção do ano de 2016 em que não houve crescimento, nos outros anos 

a evolução foi muito satisfatória para a Isoflex, além de ser um cliente potencial para 

o futuro. 

 

 
Figura 5- Evolução de faturamento da revenda do Chile 

 

 

9. CONCLUSÃO  

 

Desde as primeiras exportações da empresa, em 2009, a Isoflex por falta de 

know how não se preocupava em conhecer o mercado com que estava negociando. 

No entanto é fundamental apontar o conhecimento ganho frente a negociação com 

diferentes culturas. 

 

 A ambição dos sócios da empresa, aliada as necessidades em buscar novos 

mercados para seus produtos levam a Isoflex a ser reconhecida na sua área de 

atuação como a empresa da inovação e pioneira em diversos projetos, tendo em vista 

que os principais concorrentes nacionais ainda não se atentaram para o mercado 

internacional. O reconhecimento da marca no Brasil tem feito grande diferença nas 

negociações internacionais, não apenas por ser uma empresa de mais de 30 anos, 
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mas por estar pensando sempre a frente e com a preocupação de trazer soluções 

inteligentes aos seus clientes. Até o momento a empresa já atendeu 14 países de 

cinco continentes, sendo alguns países com uma única compra até agora. Porém a 

Isoflex descobriu seu potencial de vendas internacionais por meio de revendas 

autorizadas, sendo as principais atualmente, no Chile e na Argentina. 

 

 Em 2017 a empresa fechou uma outra grande parceria com um revendedor 

polonês, o qual fez grandes compras até agora e tem um grande potencial para o 

futuro. Os dados da revenda da Polônia não foram aprofundados, tendo em vista que 

a parceria é muito recente e ainda não há dados para uma análise comparativa com 

as demais. A Isoflex, desde o início de 2018 está em fase de execução do 

planejamento realizado e reavaliando ao final de cada ação os seus resultados. 
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