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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de rever o modelo de negócios de uma empresa 
brasileira do setor moveleiro e propor estratégias para o seu desenvolvimento, mediante 
ampliação da oferta de valor e das fontes de receita. Os efeitos potenciais envolvem a ampliação 
de market share, retomada de liderança de mercado, desenvolvimento de valor para a marca da 
empresa, além do estabelecimento de canais diversos de relacionamento com o mercado 
consumidor. O diagnóstico realizado resultou na proposição de um novo modelo de negócios, 
pautado por um novo enunciado de missão, em que a oferta de valor se baseia na conveniência 
oferecida aos clientes, segundo a filosofia market with, o que representa uma inovação que 
inspira o processo decisório da empresa para diferenciá-la dos competidores. A partir das 
estratégias propostas e adotadas efetuou-se o planejamento das ações a serem realizadas, com 
a indicação dos recursos envolvidos, prazos de execução e responsáveis. Algumas das ações 
propostas já foram efetivadas e outras seguem em execução. A principal contribuição será 
refletida no ganho em participação de mercado e qualidade de gestão da empresa, com maior 
eficiência e eficácia e potencial de criação de valor. Trata-se de uma proposta aplicável a uma 
organização com específica que tende ao desenvolvimento de suas condições para a criação de 
valor. Além dos benefícios diretos à saúde e prosperidade da empresa, as ações propostas 
tendem a influenciar o desenvolvimento da tecnologia de gestão, podendo ser replicadas em 
situações semelhantes vivenciadas por outras empresas. 

Palavras-chave: Canais, Competitividade, Criação de Valor, Modelo de Negócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRASCT 

The present work was carried out with the objective of reviewing the business model of a 
Brazilian company in the furniture industry and proposing strategies for its development, 
through an increase in the supply of value and sources of revenue. Potential effects involve 
expanding market share, regaining market leadership, developing value for the company brand, 
and establishing various channels of relationship with the consumer market. The diagnosis 
resulted in the proposition of a new business model, based on a new mission statement, in which 
the value offer is based on the convenience offered to the clients, according to the market with 
philosophy, which represents an innovation that inspires the process decision to differentiate it 
from competitors. From the strategies proposed and adopted, the planning of the actions to be 
carried out was carried out, indicating the resources involved, deadlines for execution and those 
responsible. Some of the proposed actions have already been implemented and others continue 
to be implemented. The main contribution will be reflected in the gain in market share and 
management quality of the company, with greater efficiency and effectiveness and value 
creation potential. This is a proposal applicable to a specific organization that tends to develop 
its conditions for value creation. In addition to the direct health and prosperity benefits of the 
company, the proposed actions tend to influence the development of management technology 
and can be replicated in similar situations experienced by other companies. 

 

Keywords: Channels, Competitiveness, Value Creation, Business Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

A gestão do relacionamento com os clientes constitui elemento essencial para a criação 

de valor em um modelo de negócios. Formular estratégias para o aproveitamento de 

oportunidades identificadas no mercado por meio da adequação da estrutura, dos recursos e da 

tecnologia, portanto, potencializam o desenvolvimento dos negócios de uma organização. 

Esse é o foco deste trabalho, que apresenta uma proposta de intervenção em uma 

empresa do setor moveleiro pela implementação de novos canais de vendas e relacionamento. 

Com isso, os clientes encontrarão maior amplitude de benefícios e soluções, como comodidade 

e conforto na compra, que se dará mediante a disponibilização de uma plataforma virtual de 

vendas, na qual os produtos da empresa que é foco deste estudo possam ser comprados, bem 

como os produtos complementares de empresas parceiras. Busca-se, assim, remodelar o atual 

negócio da empresa, com vistas à integração do valor proposto ao mercado, a captura de novos 

consumidores, além da conquista e estabelecimento de vantagem competitiva para a 

organização.  

1.1 Situação da Oportunidade 

A empresa MF, que atualmente atua na produção e comercialização de produtos 

moveleiros, e que ao longo dos tempos, teve um papel de protagonista em um dos seus 

segmentos principais, de mesas e cadeiras dobráveis em madeira, vem apresentando resultados 

menor em suas vendas, diante das distintas estratégias de seus principais concorrentes, que 

atuam em distintos canais, além do uso de estratégia de preços menores. 

Estudando os resultados operacionais da empresa no cenário de cinco anos, sendo eles, 

2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, encontra-se um decréscimo e estagnação de quantidades 

vendidas, de faturamento e de participação de mercado, nos últimos três anos, onde atualmente 

de acordo com o levantamento de consumo de mercado, no segmento de mesas e cadeiras 

dobráveis, a empresa detém 16,7% de share, enquanto que no segmento de gabinetes, a empresa 

possui 1,6% de share. 

Os resultados apresentavam uma evolução no faturamento geral da empresa do ano de 

2013, para 2014, com elevação de faturamento em 7,1%, porém, nos anos seguintes, as quedas 

em vendas atingiram a empresa, gerando em 2017 o menor resultado financeiro do período, 

com uma retração em faturamento de 3% frente a 2016, que já havia sofrido uma queda de 16%, 
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quando comparada a 2015. Vale destacar ainda que a empresa teve resultado negativo de 2% 

em seu faturamento, do ano de 2014 para 2015.   

Ao analisar os motivos da queda em vendas, identificou-se principalmente o 

desnivelamento operacional do mercado, onde a empresa possui uma estrutura com 300 

colaboradores diretos, enquanto os principais concorrentes terceirizam grande parte da 

produção e montagem dos produtos, fracionam seus custos e despesas produtivas, o que permite 

a obtenção de um diferencial competitivo mediante de seu preço. 

Diante do cenário, os principais clientes de dobráveis da empresa, que são empresas do 

setor de bebidas e que consumiam um volume aproximado de 80% da produção, mediante seu 

poder de compra, migraram de fornecedor, optando por consumir dos concorrentes da empresa 

estudada, pois os preços praticados nos concorrentes não serem saudáveis financeiramente para 

e MF, que entende não ser competitivo diminuir sua qualidade e estrutura de recursos físicos e 

humanos para praticar os preços praticadas pelos concorrentes atuais. 

Portanto, a empresa repensa nesse momento o modus operandi, e vislumbra o cenário 

da diversificação e ampliação da carteira de clientes, e escolhe o exercício da venda massiva 

em quantidade de clientes, ao invés de quantidade de produtos, ou seja, muitos clientes 

comprando menores quantidades, e não mais pequenas quantidades de clientes que compram 

altos volumes de produtos. 

Tal medida, ao ser aplicada, implicará em investimentos de pessoal envolvido no 

atendimento aos clientes, bem como a disposição de recursos para a venda, seja por meio de 

lojas parceiras, televendas, plataforma de vendas na internet e entrega dos produtos, aplicando 

uma estratégia de ampliação da oferta de valor aos consumidores, com o desenvolvimento e 

uso de tecnologias e ferramentas já existentes no mercado, que oportunamente terão poder de, 

quando aplicadas no modelo de negócio da empresa, aproximar um novo perfil e número de 

consumidores. 

1.2 Solução adotada  

Como proposta de solução adotada para a empresa do estudo, MF, se dá a ampliação e 

criação de canais, bem como de relacionamento direto ao consumidor final, diante da criação 

de plataforma virtual de vendas, do estabelecimento de estratégias de aproximação e vínculo 

pré e pós compra, com a implantação e utilização de recursos de busca por produtos em pontos 

de venda parceiros da organização, além da ampliação da oferta de produtos que atendam a 
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necessidade dos clientes, agregando produtos similares e complementares, onde é possível obter 

novas receitas das vendas. 

A adoção da solução proposta possui a intenção de criação de canais de vendas e de 

comunicação com o cliente, que possui potencial para aumento de vendas e que busca a 

fidelização com a marca, além da aplicação de estratégia de diferenciação mercadológica, como 

defendido por Carneiro, Cavalcanti e Silva (1997, p. 19) como diferenciação por suporte, 

quando diz “Uma forma de diferenciar [...], sem necessariamente alterar seus atributos 

“intrínsecos”, é oferecer algo mais junto com o produto [...]. Este “algo mais” normalmente está 

relacionado com a ampliação do nível de serviços agregados [...] ou com a oferta de produtos 

complementares”. 

 

1.3 Objetivo do trabalho 

Rever o modelo de negócios atual da empresa e propor estratégias para o seu 

desenvolvimento, objetivando ampliação das fontes de receita, elevação de participação de 

mercado, retomada de liderança de mercado, desenvolvimento de valor para a marca da 

empresa, além do estabelecimento de canais diversos de relacionamento com o mercado 

consumidor. 

Com esse propósito, entende-se que o valor pode ser considerado pela ótica interna a 

geração de novas receitas e seu respectivo aumento, ocasionando lucro, já sob a ótica externa, 

ou seja, dos clientes, guia-los em ralação a satisfação das necessidades, ampliação das opções 

de compra, oferta de comodidade e conforto ao comprar. 
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2 CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

Dentro da indústria de transformação, a fabricação de móveis de madeira, pode ser 

considerada uma das mais tradicionais. De acordo com Galinari, Junior e Morgado (2013), “o 

setor reúne características como elevada utilização de insumos de origem natural, emprego 

relativamente intensivo de mão de obra, reduzido dinamismo tecnológico e alto grau de 

informalidade”. 

O nascimento e consolidação do setor tem seu berço no estado de São Paulo, 

principalmente na capital São Paulo e nas cidades vizinhas do ABC Paulista, com pequenas 

marcenarias de imigrantes italianos, porém com o transcorrer das décadas, expandiram suas 

bases, se instalando em regiões que se tornaram polos produtivos, em estados como Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, além de cidades como Mirassol e Votuporanga, no estado de São 

Paulo (Prazo & Lorenzo, 2011)  

De acordo com o relatório Brasil Móveis, emitido no ano de 2017, referente ao ano de 

2016, publicado anualmente em parceria entre o Iemi – Inteligência de Mercado com apoio da 

Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), o Brasil é um dos maiores 

produtores mundiais de móveis e se destaca por sua competitividade na fabricação de móveis 

de madeira. Privilegiado, conta com enorme oferta de madeira certificada ou reflorestada que 

possibilita uma importante base de produção de painéis de madeira reconstituída para alimentar 

as indústrias de móveis. 

Para Prado e Lorenzo (2011), o setor possui relevante representatividade, tanto 

econômica quanto social, principalmente em regiões que são consideradas polos moveleiros, 

gerando emprego e renda nas regiões em que se estabelecem, além do desenvolvimento 

regional.   

Numericamente, o setor apresentou recuo de consumo em volume de produtos 

comercializados, embora tenha resultado em um crescimento de 16,6% em valores gerados, de 

acordo com o estudo lançado pela Abimóvel em 2017, no que diz respeito ao ano de 2016, 

somando-se desemprego, estagnação e recuo da economia, baixo desempenho do PIB, baixa na 

confiança para o consumo, como motivadores da desaceleração do setor. 

Significativamente representado por uma diversidade de players com predominância de 

micro, pequenas e médias empresas, com gestão familiar, baixa infraestrutura, cultura 

tradicional e capital nacional, conforme, o setor apresenta dificuldade em criação de estratégias 
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de competição e criação de diferenciação. Ao apresentar indicadores econômicos ligados a 

geração de emprego direto de aproximadamente 300 mil trabalhadores, e 1,5 milhões de 

colaboradores indiretos, em empresas com números de pessoas empregadas entre 1 e 99, o setor 

reitera sua importância na economia nacional. (Prado & Lorenzo, 2011)   

O setor citado, produziu em 2016 um volume de 430,6 milhões de peças acabadas, e de 

acordo com o estudo, o número foi 7,1% menor, se comparado ao resultado do mercado no ano 

de 2015, e desse total produzido, 33,4% foram de móveis para dormitórios, seguidos por 16,9% 

para escritórios, 12,5% para cozinhas/banheiros, 11,1% estofados, 10,9% para salas de jantar e 

5,3% salas de estar. Demais finalidades somaram 9,9% (ABIMOVEL, 2017). 

No segmento de atuação da MF, tem-se os números 12,5%, com gabinetes e armários 

para cozinhas e banheiros, e uma mescla entre 10,9% para salas de jantar, 9,9% para outros 

fins, já que a linha de mesas e cadeiras dobráveis podem ser utilizadas para fins domésticos e 

comerciais, onde se busca equipar espaços de alimentação de residências e de bares e 

restaurantes (ABIMOVEL, 2017). 

Ainda de acordo com o estudo, em 2016 a produção mundial de móveis apresentou um 

resultado de US$ 421 bilhões. Tal valor resulta crescimento de 1,1% quando comparado ao 

desempenho do setor no ano de 2015. Desse cenário, a Ásia, capitaneada pela China, responde 

por 53,6% da produção e 42,3% das exportações mundiais de móveis, enquanto o produto 

nacional brasileiro foi responsável por 3,4% da produção mundial de móveis, com a 

participação de 0,4% em exportações, enquanto que no Brasil, as exportações de móveis em 

2016 somaram US$575,4 milhões, e no quadriênio 2012/2016, o mercado externo gerou um 

aumento das vendas de móveis de 9,8%, medidas em toneladas, porém, monetariamente houve 

um decréscimo de receitas totais na casa dos 17,8% (ABIMOVEL, 2017). 

De acordo com estudo publicado pelo DEPEC Bradesco - Departamento de Pesquisa e 

Estudos Econômicos (2017) para o setor moveleiro, os móveis residenciais representam 67,7% 

do mercado, enquanto o restante se destina a moveis de escritório (13,7%), colchões (6,8%) e 

Outros – móveis escolares, hospitais, consultórios, hotéis e restaurantes – somam 11,8%. 

Ainda pela publicação do DEPEC Bradesco (2017), o setor moveleiro possui 

predominância em madeira, com 85,3 dos produtos possuindo tal matéria prima em sua 

construção, e uma das características produtivas é a verticalização do processo produtivo, 

geralmente realizado em uma mesma planta produtiva. Além disso, há cinco modelos de 
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negócios no setor, onde cada modelo de produção e produto gera características produtivas, 

comerciais e logísticas distintas, conforme o Quadro 1, revela: 

Quadro 1 – Segmentação Moveleira 

Segmento Descrição Representação 

 Móveis retilíneos 

seriados 

- São móveis retos, sem detalhes sofisticados;  
- O processo de produção é simples, envolvendo poucas 
etapas, o que permite fluxo contínuo de produção sem 
formação de estoques; 
- Utiliza madeira industrializada como aglomerado e 
MDF; 
- A comercialização é realizada para as redes de lojas de 
móveis e grandes magazines. 

 

Móveis retilíneos sob 
encomenda 

- São feitos pelas marcenarias de acordo com as medidas 
fornecidas pelos clientes e por isso são destinados 
exclusivamente ao mercado doméstico; 
- São comercializados diretamente entre as marcenarias e 
o cliente final. 

 

Móveis torneados 

- Possuem maior detalhamento e qualidade e o processo 
produtivo é mais complexo, envolvendo diversas etapas; 
- As empresas do setor trabalham com elevados estoques 
de matérias-primas e de intermediários; 
- São vendidos para redes de lojas de móveis e grandes 
magazines; 
- Parcela significativa destinada à exportação e à classe de 
renda mais elevada; 
- Utiliza madeira maciça, sendo de floresta nativa ou de 
reflorestamento. 

      

       

Móveis de metal 

- São de aço tubular, conjugado com outras matérias-
primas, como madeira, vidro e plástico; 
- Representam uma pequena parcela da produção nacional 
de móveis, aproximadamente 8%; 
-Também são exportados, mas a produção é praticamente 
voltada ao mercado interno 

 

Móveis para escritório 

-Têm processo de produção mais complexo, pois 
envolvem a marcenaria, metalurgia, tapeçaria e o estudo 
de ergonomia;  
- Normalmente há redes de lojas próprias para a 
comercialização. 

 
Fonte: Desenvolvido pelo autor, a partir do estudo DEPEC Bradesco (2017) 

As exportações, segundo a Abimovel, de móveis brasileiros foram destinadas 

principalmente para os EUA (23,5%), Reino Unido (13,7%) e Argentina (11%), e de acordo 

com o relatório de exportações de móveis brasileiros, apresentado pelo estudo realizado pela 

Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul - MOVERGS – os 

destinos da exportação dos móveis de nacionalidade brasileira se confirmam, porém com uma 
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pequena variação de volume, conforme dados apresentados no mês de janeiro do ano de 2018, 

com o seguinte panorama: Estados Unidas da América, 26,1 % dos moveis exportados; Reino 

Unido, 12,5%; Argentina, 11,5%, o que representa praticamente metade do consumo dos 

produtos fabricados no Brasil. (MOVERGS, 2018). 

Pelo citado relatório, objeto do estuda da MOVERGS, os demais destinos externos dos 

móveis brasileiros são: Chile, 6,4%; Uruguai, 6,1%; Peru, 5,5%; Paraguai, 4,4%, Bolívia 3%; 

Alemanha, 2,4; França, 2,1% e outros países europeus, que somam 19,8%, dados apresentados 

na Figura 1. 

Figura 1 – Exportações de Móveis Brasileiros  

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor com base no relatório MOVERGS  

Dentro do território nacional, ainda pelo exposto no relatório da MOVERGS, alguns 

estados apresentam números expressivos no setor, como o estado de Santa Catarina, que 

concentra 39,2% da produtividade e vendas para o mercado externo, seguido por Rio Grande 

do Sul, com 25,6%. O estado que ocupa a terceira colocação em volume de produção e 

exportação com 15,4%, é o Paraná, e logo atrás está o estado de São Paulo, com 11,9%, 

enquanto demais estados apontados no estudo, como representa a Figura 2, são Minas Gerias, 

com 4,5 % na produção e vendas para o mercado externo de móveis, Bahia, com 1,1% e demais 

estados somando 2,3% no mercado. 
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Figura 2 – Estados Brasileiros e sua Produção e Exportação de Móveis 

 

Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir do relatório MOVERGS  

Olhando para o consumo interno de produtos, que correspondem à 95,8 % do mercado 

de consumo (DEPEC BRADESCO, 2017), principalmente no varejo de móveis, um estudo 

apresentado pelo portal especializado no setor de móveis, EMOBILE, aponta um dado de 

crescimento no setor, que se estende à produção, emprego e vendas externas em 2017. O portal, 

que publica os estudos do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (Iemi), revela que as 

principais classes de consumo são B e C. 

Outros dados relevantes apresentados na publicação são canais de preços baixos foram 

os que mais recuaram em volumes de vendas, e o que a retomada do varejo de móveis será 

lenta, crescendo menos de 20% nos próximos 5 anos, com média anual de 3,6%, e que criar 

diferenciais competitivos são fundamentais para sustentabilidade e crescimento no setor, pois 

para agregar valor e gerar lucro, um novo posicionamento é fundamental (Emobile, 2017) 

O mesmo portal, com outra publicação do Iemi, aponta que 63,6% dos consumidores 

utilizam a internet como canal de informação e pesquisas para conhecimento e posterior 

consumo de produtos moveleiros, e que 1/5 dos que entram na internet para pesquisa, efetuam 

a compra, enquanto os demais, vão até lojas físicas para consumo dos produtos pesquisados 

(Emobile, 2017), o que evidencia o poder da internet no momento prévio de compra, além da 
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utilização de ferramentas na internet que indiquem onde os clientes encontram os produtos no 

varejo físico. 

No estudo apresentado pelo DEPEC Bradesco (2017), atualmente há 22,5 mil empresas 

no setor moveleiro em operação no Brasil, que correspondem à 5,6% da indústria nacional, com 

3,1% de impacto na participação no emprego da indústria, evidenciando assim o impacto e a 

relevância na participação e contribuição econômica da nação.  

Pelo apresentado no estudo de Galinari, Junior e Morgado (2013), o setor apresenta 

heterogeneidade quanto ao uso de tecnologias. Alguns tipos de produto admitem processos de 

fabricação com elevada automação, como os móveis retilíneos elaborados com madeiras como 

MDF (sigla de Medium Density Fiberboard, que significa placa de fibra de média densidade, e 

é um termo em inglês. MDF é uma sigla internacional e é um material oriundo da madeira, 

fabricado com resinas sintéticas). 

Outro insumo predominante é o MDP (sigla de Medium Density Fiberboard – Chapa de 

fibra de média densidade, é feito de partículas de madeira aglutinadas em duas camadas finas), 

linha em que a empresa MF trabalha nos gabinetes e armários, enquanto outros tipos de móveis 

demandam grande quantidade de trabalhos manuais, como os móveis artesanais de madeira 

maciça, onde o processo é praticamente artesanal.  

Os autores Galinari, Junior e Morgado (2013, p. 229) seguem com a apresentação da 

afirmação de que “coexistem no setor empresas de porte médio ou grande que produzem em 

massa, com o emprego de máquinas e equipamentos de elevado conteúdo tecnológico, empresas 

parcialmente automatizadas, além de micro e pequenas empresas intensivas em trabalho”. 

Uma das características do setor apresentadas no mesmo estudo é a variedade de nichos 

oriundos de uma complexa segmentação que combina elementos como: razão do uso – móveis 

residenciais, de escritório e institucionais –, características de materiais na confecção do 

produto, as classes de consumo, (A, B, C, D ou E) e até mesmo a faixa de idade dos prováveis 

clientes e consumidores. 

Outro fator de destaque na realidade do setor se dá na globalização produtiva da cadeia, 

haja vista a afirmação dos autores acima, de que tanto os grandes varejistas, quanto os grandes 

fabricantes de móveis, implantaram a estratégia de desenvolverem fornecedores ou instalar suas 
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plantas de produção em países em desenvolvimento (notadamente na Ásia), e visa se beneficiar 

com os baixos custos de mão de obra e de insumos encontrados nesses locais, além da 

possibilidade de exploração desses mercados, e estrategicamente, as organizações acabam por 

focar e intensificar suas competências de maior agregação de valor, como o design, o marketing, 

a criação e o fortalecimento de marcas. 

2.1 A empresa, o negócio e o mercado 

A MF é uma empresa de nacionalidade brasileira, fundada em 1988, sediada na cidade 

de Birigui, interior de São Paulo, onde está sua planta produtiva, que fabrica e comercializa 

móveis domésticos e para comércios de alimentação, concentrando também a parte 

administrativa e criativa da empresa, além da direção da mesma. 

Dentre os produtos oferecidos ao mercado, sendo eles gabinetes para lavabos, banheiros 

e cozinhas, focado em residências, além da linha de móveis dobráveis da empresa, que 

atualmente é absorvido por grandes compradores, principalmente marcas de cerveja que 

compram da MF e distribuem os produtos juntos aos bares de suas franquias e grandes clientes 

dessas marcas.  

Atualmente a empresa busca entregar qualidade e durabilidade de seus produtos, que se 

caracterizam da seguinte forma; gabinetes para cozinha e banheiro, que são comercializados 

pela MF para materiais de construção, onde os clientes finais compram o produto; mesas e 

cadeiras em madeira, dobráveis, que são comercializados pela empresa para bares e 

restaurantes; grandes companhias de bebidas, que estampam suas marcas nos produtos para 

distribuição em estabelecimentos próprios e de clientes. 

Possui atualmente três segmentos de clientes, alinhados com as três citadas propostas 

de valor: o potencial comprador do produto, são pessoas das classes C e D, que encontram a 

marca em materiais de construção, que são o segmento atendido direto pela empresa, já que ela 

não criou um mecanismo de venda ao consumidor final; pequenas empresas do mercado de 

bares e restaurantes, que compram em poucas quantidades, para seus ambientes comerciais; 

grandes companhias cervejeiras, que compram os produtos da empresa, personalizam com sua 

marca, e distribuem em bares da própria marca, além de grandes empresas, que compram 

grandes lotes personalizados, para deixarem ou distribuírem para parceiros ou clientes. 
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2.2 O Modelo de Negócio Vigente 

Para a boa definição e apresentação do modelo de negócio, que de acordo com 

Osterwalder e Pigneur (2011, p. 14) “descreve a lógica da criação, entrega e captura de valor 

por parte de uma organização”, é fundamental partir do entendimento de quem é o cliente, e o 

que ele busca ao comprar e consumir os produtos e serviços de uma organização. 

Definir um modelo de negócios não só é preciso, como estratégico, conforme Bonazzi 

e Zilber (2014, p. 623), através dessa prática é possível “estabelecer um conceito simples e 

relevante, fazendo que qualquer empresa pudesse descrever e manipular seu modelo de negócio 

para criar novas estratégias, desafiar suas preconcepções e criar valor de maneira eficiente e 

eficaz”. 

Para a definição de modelo de negócios Osterwalder e Pigneur (2011), propõem a 

construção de uma representação ilustrativa, a qual denominam Quadro do Modelo de 

Negócios, ou Business Model Canvas. Ela pode ser definida como um dos mais completos 

modelos em meio às diversas linhas de teorias na modelagem de negócios, pois conforme 

argumentam Bonazzi e Zilber (2014) ela trabalha abordando de maneira bem detalhada e 

individualizada, como se relacionam todos diversos elementos organizacionais, tanto os 

internos como os externos, que evidenciam como cada componente trabalhado se relaciona para 

que seja possível criar e capturar valor, enquanto proposta da organização que utiliza o quadro.  

De acordo com o método proposto, o modelo de negócios definido por meio do Business 

Model Canvas, é composto por nove blocos, que em suma, descrevem toda a eficiência, bem 

como valor pela organização, e são; Propostas de valor; Segmentos de clientes; Canais; 

Relacionamento com os clientes; Fontes de receita; Atividades-chave; Recursos-chave; 

Parcerias-chave; Estrutura de custos, com suas definições vistas no Quadro 2. 

Quadro 2 - Blocos do Modelo de Negócios 

Bloco Descrição 

Propostas de valor  
Pacote de produtos e serviços bem como quais valores são entregues aos 
segmentos de clientes. 

Segmentos de clientes 
Distintos grupos de pessoas ou organizações que uma empresa busca alcançar, 
servir e criar valor. 

Canais  
Maneira como uma empresa se comunica e alcança seus clientes a fim de 
realizar uma proposta de valor. 

           Continua. 
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Continuação. 

Bloco Descrição 

Relacionamento com os 
clientes 

Tipos de relacionamento que uma organização pode adotar com seus 
segmentos de clientes específicos 

Fontes de Receita Dinheiro que uma empresa gera a partir de cada segmento de cliente. 

Recursos-chave Recursos mais importantes para fazer um modelo de negócio funcionar. 

Atividades-chave 
Ações mais importantes que uma empresa deve tomar para fazer funcionar seu 
modelo de negócio, 

Parcerias-chave 
Rede de fornecedores e os parceiros que põem o modelo de negócio em 
execução. 

Estrutura de custos Custos envolvidos na operação de um modelo de negócio. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base nos conceitos de Osterwalder e Pigneur (2011) 

Diante do exposto, e ao olhar para o atual Modelo de Negócios da empresa trabalhada 

no presente estudo, é possível identificar o seguinte panorama escrito adiante, e apresentado na 

Figura 3, onde os conteúdos de cor vermelha estão relacionados entre si, bem como os de cor 

verde, e os de cor laranja são comuns a todo o modelo atual de negócios. 
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Atualmente a empresa utiliza canais comuns aos distintos segmentos de clientes, como 

seu site e sua frota própria de entrega, mas os canais de venda não necessariamente são os 

mesmos, sendo que para o grupo de clientes que compram os gabinetes, o canal de venda se dá 

em lojas de materiais de construção parceiras, mas muitas vezes os clientes conhecem o produto 

pela internet e redes sociais. 

Para o grupo de bares e restaurantes, há uma equipe interna de vendas para realizar o 

atendimento e faturamento, bem como a entrega pode ocorrer com os veículos próprios da 

empresa, além ainda da MF participar de feiras, criando mais um canal de conhecimento e 

compra aos clientes, e vale destacar que o modelo anterior de canal se replica aos grandes 

compradores. 

O relacionamento com o cliente também é multifacetado, diante das necessidades e 

disparidades dos perfis de cada segmento de clientes: o cliente (intermediário) dos gabinetes, o 

relacionamento inicial entre MF e clientes é pessoal, oriundo das vendas para os materiais de 

construção, por telefone e equipe de vendas, porém, o consumidor final do produto também é 

atendido pela equipe de comercialização da empresa, não ocorre então a venda, apenas a 

indicação de onde encontrar o produto, e ao grupo que compra os produtos dobráveis para 

utilização em suas bares e restaurantes, há um relacionamento pessoal, que surge das vendas 

por telefone e negociação via e-mail. 

Já para o grupo das grandes empresas, há um relacionamento dedicado, mediante a 

necessidade de estabelecer uma relação direta com o gestor ou diretor comercial das grandes 

empresas, e atualmente, a fonte de receita da empresa é predominantemente oriunda das vendas 

de seus produtos aos consumidores, independente do perfil ou produto diferenciado. 

Ao pensar na operação da empresa, todos os itens listados na estruturação do seu modelo 

de negócio são padrão e inserida para todos os diversos produtos e ciclos produtivos, que são: 

Instalações (planta produtivo, escritórios); Recursos intelectuais (diretores, criação e design); 

Recursos humanos (produção, logística, faturamento); Maquinário (muito moderno); 

Departamento financeiro, cobrança, faturamento; Distribuição e Logística; Vendas e 

relacionamento com o mercado consumidor; Design, projetos e produção; Comercialização e 

negociação; Agência de Marketing. 
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2.3 Visão, Missão e Valores 

A MF se caracteriza por ser uma empresa com DNA familiar, não apenas por assim ser 

em sua fundação e comando, mas pelo ambiente e relacionamento interno, e não possui 

estabelecida Missão, mas possui registro e emprego da Visão e dos Valores norteadores da 

organização, que claramente são coerentes com seu ambiente de interno e externo de trabalho, 

bem como com o cuidado e esmero na produção e entrega aos clientes. 

Visão  

Ser genuinamente a melhor no mercado e ter o grande prazer de tê-lo como cliente. 

Valores  

Entre os principais valores da empresa estão a sustentabilidade econômica, social e 

ambiental, como condição de desenvolvimento, atuação composta por clareza, visibilidade, 

competência, flexibilidade e capacidade de adaptação diante de mudanças.   

Pessoas respeitadas, valorizadas, comprometidas, criativas, capazes e inovadoras 

compõem a equipe de trabalho.  

A partir dessas diretrizes, pretende transformar a vida dos clientes internos e externos, 

na criação de oportunidades de desenvolvimento das pessoas, bem como ofertar soluções, por 

seus de produtos, que marquem e positivamente a vida de quem possuis seus produtos. 
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3 ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE 

Por se tratar da proposição cerne do presente trabalho a criação de valor, bem como sua 

aplicação e absorção por seus clientes, através da criação e adaptação de canais de venda e 

adaptação aos recursos de mercado, é de suma importância a  contextualização do que é valor, 

meios de criação e de seu gerenciamento, que pelo exposto por Woodruff (1997) pode ser 

entendida de início como a avaliação global do consumidor sobre a utilidade do que se consome 

baseado na percepção do que é recebido e do que é dado, bem como o processamento de seu 

entendimento, partindo do pressuposto de que para uma empresa ser competitiva, lucrativa e 

sustentável, buscando uma vida sólida e constante no mercado. 

É fundamental que ela, criação de valor, esteja atenta aos clientes, observando e 

antecipando suas demandas, entregando o que precisam e desejam de forma superior aos 

concorrentes, criando valor, afinal é para quem consome que a organização deve estar voltada, 

é para estes que as estratégias precisam ser desenvolvidas e aplicadas, são eles que devem 

consumir os benefícios que levarão a empresa ao sucesso. (Priem, 2007) 

Para Zubac, Hubbard e Johnson (2010) o entendimento por parte da empresa da sua 

capacidade de performance no mercado, e que tal fato está diretamente ligado à sua capacidade 

de oferecer benefícios diferentes para seus clientes-alvo mediante os recursos que a organização 

possui, é premissa para que haja alinhamento de necessidades e expectativas entre os envolvidos 

no processo de criação e consumo de valor, aproximando os agentes envolvidos, atendendo-os 

e satisfazendo-os. 

O objetivo da criação de valor é voltado para, com o despertar do desejo de consumo, 

poder propiciar a geração de receita superior ao caixa da organização que a emprega. E o valor 

pode ser entendido pelo cliente como o ganho de tempo, a agilidade e facilidade na compra, 

eficiência na operação do canal de venda que compensa o desembolso de um “prêmio” superior 

(Priem, 2007). 

Ser uma organização mercadologicamente competitiva, empregando valor superior aos 

clientes, pode implicar ainda em mudanças na forma como as organizações são gerenciadas, e 

a questão é que por vezes as mudanças são necessárias, seja mudando ou ampliando o seu 

mercado geográfico, os canais de vendas ou até mesmo os produtos e serviços vendidos.  

No que tange ao tema valor para o cliente, muitas organizações, talvez até mesmo 

involuntariamente, acabam por criar barreiras que as impedem de mudar de uma orientação 
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interna para uma que incentiva a concorrência na entrega de valor ao cliente superior, seja por 

acomodação, por visão míope de mercado, ou falta de interação e detecção de novas 

necessidades e desejos dos clientes (Woodruff, 1997). 

A citada nova forma de gestão, novo conceito de abordagem, permite que os gerentes 

identifiquem através de um mapeamento, o valor que os clientes desejam, e suas diferentes 

dimensões, bem como a identificação e definição de recursos específicos da empresa que 

melhor podem fornecer um mix ideal de produtos e serviços para o mercado consumidor e os 

clientes da empresa ao longo do tempo (Zubac, Rubard & Johnson, 2010). 

E com a premissa de que o cliente é fator chave para a criação de valor, afinal, é para o 

benefício deste que ela é proposta, seu envolvimento deve ser enxergado como essencial para 

a organização, deixando de pensar e agir unilateralmente, integrando o cliente ao processo, 

ainda mais pelas diversas fontes de acesso a informações e canais de vendas em que há acesso 

(Troccoli, 2009), por tal contextualização explícita, se propões no presente trabalho a criação 

de canais de vendas para a empresa MF, bem como sua adaptação com o mercado, com a 

utilização de ferramentas e relacionamentos. 

As empresas de sucesso, conforme Dominguez (2000) ao longo do tempo deslocaram 

seu foco, deixando de mirar em melhoria de processos internos, olhando para o externo, se 

atentando e atendendo os desejos e necessidades dos consumidores, entregando valor superior 

aos clientes, afinal, são estes quem determinam o valor do que se consome. 

Ainda de acordo com Troccoli (2009), o processo da criação não ocorre apenas com a 

materialização de produtos, mas também com o acesso e consumo de informações e conteúdo, 

principalmente com as ferramentas digitais, que permitem a massificação e disseminação das 

opiniões, criando uma ruptura de mercado, onde a comunicação em marketing deixa de ser da 

empresa para o mercado, passando do mercado para o mercado.   

Vale ainda o destaque de que a criação de valor ocorre com a interação e cooperação 

entre os diversos agentes de mercado, conforme apresenta Garcia (2012) quando diz que 

fornecedores, parceiros de negócios, além dos aliados e o mercado consumidor, atuam de forma 

conjunta para a concretização do valor criado, e  gerenciar o relacionamento com os agentes 

externos, principalmente os clientes, é de fundamental relevância para a criação e definição de 

estratégias, subsidiadas com informações originadas na compreensão do comportamento dos 
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consumidores, gerando oferta de benefícios e soluções, criando vantagem competitiva 

(Dominguez, 2000) 

A gestão desse relacionamento, exposto por Dominguez (2000) permite que as 

organizações gerenciem o valor percebido pelos clientes, permitindo então maior conhecimento 

destes e do mercado, que possibilita adequação na forma em que a área de marketing chegará e 

se comunicará com os clientes, permitindo argumentação e convencimento para o consumo do 

valor ofertado. 

Por conta da gestão do relacionamento com os clientes e consumidores, é possível 

perceber e mensurar a qualidade entregue, que nada mais é do que o julgamento de quem 

compra e consome, do nível de entrega, seja em produto e serviço, frente ao seu sacrifício de 

compra, que podem ser financeiros, psicológicos ou o próprio tempo (Larentis & Gastal, 2004)   

Com isso o envolvimento do cliente passa a ser fator de destaque aquelas empresas que 

adotarem o relacionamento e a gestão do mesmo com seu público-alvo, pois de acordo com 

Dominguez (2000, p. 56) “quanto mais o cliente estiver envolvido, mais provavelmente ele 

estará pronto para perceber o nível de satisfação que o espera”, seja no produto, no serviço, nos 

canais de relacionamento, venda e pós-venda. 

A criação de valor tende a geração da lealdade, e Dominguez (2000) defende que uma 

estratégia de negócios que se baseia na lealdade dos clientes, confere vantagem competitiva, e 

gera alta lucratividade e expansão mercadológica, afinal, um cliente leal consome me nos 

recursos em marketing em vendas, e compra mais da empresa. 

Para tal, reforça-se a posição de que estar em constante contato com o cliente, 

monitorando seus gostos, comportamentos e decisões, são essenciais, pois permitem que lições 

sejam aprendidas, principalmente para compreender as percepções deles sobre a empresa, suas 

soluções, e assim formar um processo crítico, que viabiliza e fomenta a obtenção de recursos 

que ajudarão na definição de estratégias (Larentis & Gastal, 2004), gerando então uma cultura 

orientada na geração de valor para o cliente. 

Diante do cenário de criação de valor, é preciso o entendimento que viabiliza, dentro de 

uma cadeia, operacional que explicitará todas as atividades de uma organização. De acordo com 

Porter (2000) uma organização nada mais é do que uma coleção de diversas atividades que, ao 

se interligarem, executam e realizam o valor, dentro de um processo, que ao ser aplicado dentro 
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do objetivo proposto para a empresa MF, envolve três áreas de gestão, sendo elas marketing, 

logística, planejamento e operações.  

Diante disso há o seguinte fluxo; Elaboração da plataforma de venda virtual 

(planejamento); Definição de parceiros para venda no marketplace e de logística (planejamento 

e operações, marketing); Lançamento da plataforma e disponibilização para o mercado 

(planejamento e operações, marketing); Divulgação da plataforma/ marketplace (marketing); 

Comercialização dos produtos da empresa e dos parceiros via marketplace (marketing); 

Recebimento dos dados de venda, e distribuição dos informes de produtos parceiros para 

entrega (planejamento); Acionamento do processo logístico, usando a frota da empresa ou os 

canais de distribuição parceiros (logística); Entrega efetiva dos produtos da empresa e dos 

parceiros (logística); Início do relacionamento pós-venda, para aprofundamento do vínculo, e a 

coleta de informações para a contínua criação de valor (marketing). 

  Para a criação de valor, faz-se de premissa a conceituação e a definição da cadeia de 

valor, que de acordo com Porter (2000), é onde uma empresa pode ser desagregada em 

atividades primárias e de suporte, que fomentam, processam e produzem valor ao consumidor 

final, e que se tal passo for corretamente gerido, auferirá lucratividade para a organização. 

Estudar e entender a cadeia de valor conforme Porter (2000) significa então buscar 

eficiência na geração de valor em cada etapa do processo que o negócio possui, culminando em 

uma ação coordenada, elaborado para a diferenciação e oferta superior aquele que compra da 

organização, culminando em vantagem competitiva advinda do bom posicionamento da 

empresa e da boa articulação interna de sua cadeia de valor, conforme Figura 4, além de atuar 

de forma mais barata ou melhor do que a concorrência, seja em toda a cadeia, ou dando destaque 

para alguma etapa dela. 
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Figura 4 – Modelo de Cadeia de Valor de Michael Porter 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Porter (1985) 

Diante do modelo de cadeia de valor representado acima, elaborou-se a cadeia de valor 

aplicada na empresa MF, expressando o processo de criação de valor, conforme Figura 5. 

Figura 5 – Cadeia de Valor da Empresa MF 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Porter (1985) 
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Embora haja a ciência de que toda a cadeia merece especial atenção e dedicação para a 

efetiva criação e oferta de valor, o trabalho em questão estará focado em uma das atividades 

primárias, principalmente na área de Marketing e Vendas, com a proposta da criação de um 

canal de vendas de produtos da empresa MF, e da cadeia de produtos e soluções do mercado de 

alimentação fora do lar. 

É fundamental que as organizações atuem em toda a cadeia de valor, como apresentado 

por Dominguez (2000), principalmente na busca por parcerias com facilitadores e promotores 

de vantagens, como fornecedores, intermediários e distribuidores, que permitirão a 

maximização do valor entregue ao cliente, através de sua cadeia de valor. 

Diante do cenário apresentado, com recuo e desaceleração do desempenho do setor, é 

preciso entender quais os canais que a empresa faz uso para relacionamento e vendas, 

identificando oportunidades de ampliação dos canais, bem como de inovações no mercado, e 

de acordo com a definição de Marcondes et al. (2017, p. 17) oportunidade pode ser entendida 

como “aquela existente essencialmente no ambiente externo que desencadeia a busca pela 

conquista e/ou a retenção de clientes”.   

Assim entende-se como oportunidade para o presente trabalho a ampliação dos canais 

de vendas e relacionamento, da empresa MF, onde se amplia sua presença e participação nos 

meios online, seja na comunicação ou nas vendas de suas soluções, e ao estabelecer vínculo e 

confiança entre as partes, objeto do relacionamento, conforme a citação de Larentis e Slongo 

(2008, p. 211) de que “relacionamento pode ser definido como um processo de engajamento 

que estabelece, desenvolve e mantém relacionamentos cooperativos de longo prazo 

mutuamente benéficos entre a empresa e seus públicos (fundamentalmente fornecedores e 

clientes)”. 

É possível ainda identificar a oportunidade da ampla criação e oferta de valor e soluções 

ao mercado consumidor, onde produtos e serviços são apenas o meio pelos quais se adquire 

soluções e benefícios, e é com o citado foco que a proposta do trabalho se dá na abrangência de 

produtos ofertados pela empresa MF, com a captação de empresas parceiras de produtos 

complementares ou anexos aos seus, e firma parcerias que ofertem valor para a empresa 

trabalhada, as empresas parceiras, e principalmente o mercado consumidor, que em uma única 

plataforma, marketplace, poderá encontrar ampla e completa variedade de produtos, que pode 

auferir então o desenvolvimento de negócios, integração de tecnologias, produtos, e possibilita 

vantagem competitiva para a organização. 
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Para tal processo de identificação e aproveitamento de oportunidades, Marcondes et al. 

(2017) propõem uma metodologia a ser seguida em trabalho aplicado em projetos e 

organizações que buscam e aceitam a implementação de um processo que, ao analisar 

analisando ambientes externo e interno, pela justa e correta aplicação, incorram em diferencial 

competitivo, que há de promover vantagens aos que aderem e aplicam tal comportamento, 

conforme Figura 6. 

 

Figura 6 – Modelo de Processo do Projeto 

 

Fonte: Marcondes et al. (2017, p. 20) 

3.1 Passos do processo 

Para o bom desenvolvimento da oportunidade proposta é fundamental a correta 

segmentação dos consumidores da empresa, que de acordo com Osterwalder e Pigneur (2013, 

p. 20) segmentos de clientes são “distintos grupos de pessoas ou organizações que uma empresa 

busca alcançar, servir e criar valor”. Isto posto, é possível identificar os segmentos de clientes 

da empresa MF como pessoas físicas e pessoas jurídicas, onde explicitando, as pessoas físicas 

que consumirão os benefícios e soluções, sendo eles nas fases que antecedem a compra 

(informações e conteúdo), compra (produtos e serviços) e posterior a compra (fidelização), são 

principalmente famílias das classes D e C, além de pessoas que moram sozinhas, como 

estudantes de cidades universitárias. 

Com essa identificação é possível estudar e entender o comportamento do consumidor 

nas fases que antecedem e que concretizam a venda, que ao se apoderar valendo de tais 

informações para criar o início do relacionamento, que para os autores Osterwalder e Pigneur 



23 

 

(2013, p. 28) é fundamental entender e definir os “Tipos de relacionamento que uma 

organização pode adotar com seus segmentos de clientes específicos”, e dessa forma, 

estabelecer vínculo e transmitir a proposta de valor, que ocorrem em canais online off-line de 

informação e captação da atenção dos segmentos, para o início da aproximação e futuro vínculo. 

Tal segmento identificado é um forte usuário das redes sociais e de dispositivos moveis 

de comunicação, logo, o investimento em canais digitais, como Facebook, Instagram, Pinterest, 

Snapchat e um canal de WhatsApp, são fundamentais e diferenciadores para o bom 

posicionamento e referenciamento na mente dos potenciais consumidores, haja vista que  

“relacionamento pode criar valor fazendo com que produtos e serviços estejam disponíveis aos 

clientes no local e na hora certos” (Larentis & Slongo, 2008, p. 211). 

A promoção de conteúdo, a divulgações de informações ricas e a aproximação pelos 

canais de chat e mensagem, propiciam a aproximação com a empresa, com um trafego 

qualificado, e que ao ser bem trabalhado, motivará o consumo, a fidelização, a lealdade e 

engajamento com a empresa, através dessas ações mais segmentadas e customizadas (Woods, 

2007). 

Dessa forma, não só se investe em relacionamento, com os canais de comunicação, mas 

principalmente, há o monitoramento e gestão do relacionamento com o cliente, levando a 

retenção destes, “que promove o desenvolvimento de um relacionamento com eles e a criação 

de formas de satisfazê-los continuamente” (Demo et al., 2015, p. 131), que pode ser considerado 

como fundamental para uma trajetória de sucesso em grande parte das empresas no mercado  

Além do aumento do potencial de vendas, a presença correta nos canais e meios de 

relacionamento, possibilitam a troca de dados entre consumidores e empresa, que geram 

informações, as quais serão tratadas e transformadas em ativos ricos, como inovações ou 

correções, além de ofertar para a organização melhor relacionamento com o cliente e vantagens 

competitivas (Woods, 2007), além disso as empresas necessitam adequar suas capacidades, 

frente as oportunidades mercadológicas encontradas, se esforçando para estabelecer 

relacionamentos duradouros, principalmente com seus clientes (Demo et al., 2015).  

Logo, nota-se o quão fundamental é nutrir o relacionamento com o mercado, em 

especial com os consumidores e clientes da marca e da empresa, pois aquelas empresas que 

buscam fortalecer o laço com seu público-alvo, tem a oportunidade de conquistar a confiança 

dele, sendo ainda permitido alcançar a fidelidade e a lealdade destes (Seller & Laurindo, 2018). 
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Na busca por fortalecer relacionamentos, onde a empresa, com sua marca centrando-se 

no cliente, Seller e Laurindo (2018) afirmam que tal ato permite o aumento da confiança na 

marca, a qual possui efeito positivo na promoção da lealdade pelo consumidor à empresa, então 

a confiança na marca acaba por intermediar a elevação do relacionamento entre empresa com 

cliente, para a lealdade do cliente com a marca. 

Já para o segmento de pessoas jurídicas, há um nicho de grandes marcas de bebidas, que 

compram os produtos da MF para personalização e distribuição em bares e restaurantes de suas 

marcas ou de grandes clientes, além do nicho de materiais de construção que revendem os 

produtos, além do outro filão de mercado, com baixa participação em vendas para a empresa, 

que são bares e restaurantes principalmente de menor porte, que compram em pequenas 

quantidades as mesas e cadeiras dobráveis para uso próprio.  

Este público consome ainda outros e complementares produtos e serviços, os quais, a 

MF, mediante o proposto modelo de negócios, passaria a oferecer-lhes dentro de seus canais de 

relacionamento e vendas, haja visto que tais clientes conhecem e atestam a qualidade da 

empresa, o que lhe garante bom posicionamento entre esse perfil de cliente, e ao ofertar 

produtos e serviços de parceiros (alianças estratégias), estes se valerão positivamente do bom 

posicionamento que a empresa tratada possui no mercado, logo, os clientes se sentirão 

confortáveis e confiantes para a compra de tais produtos, onde se gera valor para todos os 

envolvidos. 

Estes três nichos citados, que compõem o segmento de pessoas jurídicas, utilizam feiras 

e internet para alinhas duas demandas com as ofertas de mercado, ou seja, justamente as 

oportunidades aqui tratadas de canais propostos para todas as fases comerciais. 

Amplia-se ainda a oferta de valor já implementada de canais de busca de lojas parceiras 

que revendam os produtos. Assim, com o uso dos meios digitais, os consumidores agora podem 

encontrar nos locais mais próximos de seu endereço, as empresas que vendam os produtos 

fabricados pela empresa, o que gera ganho para ela, para o cliente e ainda para a loja parceira, 

que através da ferramenta de busca, possui a ampliação de divulgação de sua empresa. Tal fato 

já trouxe para a MF novos parceiros de venda.  

3.2 Alianças Estratégicas 

As empresas enfrentam grande aumento da competitividade e para enfrenta-la, vem 

buscando alternativas que propiciem a competitividade e perenidade a seus negócios, e nesse 
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contexto as alianças surgem como uma possível estratégia para se diferenciar, e pensando na 

ampliação da promoção e oferta de soluções e benefícios aos segmentos de clientes da MF, 

alianças com membros complementares da cadeia de mobília e produtos para bares e 

restaurantes, a costura e estabelecimentos de alianças com empresas que vendam produtos 

complementares aos móveis, se mostra estratégica e de valor para todos os envolvidos.  

Conforme Techemayer e Pedroso (2002), há uma grande variedade de oportunidades 

para as empresas que se lançam em uma aliança estratégica, seja de aumento de faturamento, 

ampliação de mercado, consciência de marca por parte dos consumidores, aprendizado de 

operação, gerando aprendizados mútuos, minimizando riscos, otimizando o uso de recursos, 

sejam eles financeiros, econômicos, intelectuais, além do recurso tempo. 
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4 DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

 

Segundo a metodologia proposta por Marcondes et al. (2017, p. 31), o propósito de 

diagnóstico é o encontro das “causas efetivas dos problemas ou as condições objetivas das 

oportunidades de mercado para os produtos e serviços da empresa”, e para tal processo, foram 

realizadas entrevistas diretas com os diretores da empresa, tanto presencialmente, como por 

meio de tecnologias eletrônicas. 

O processo de diagnóstico com a direção da organização, buscou entender as situações 

e circunstancias atuais da organização, em seu desempenho produtivo, sua visão de mercado, 

entendimento de necessidades de mercado, visão da empresa sobre seus concorrentes, 

posicionamento na mente dos consumidores, valor de mercado, bem como seu histórico de 

atuação no mercado, as perspectivas de mercado, o modelo atual de negócio, além da 

predisposição dos dirigentes para inovar e embarcar novos modelos de atuação, a 

conscientização da necessidade de promover competividade, bem como a integração de 

mercados, parceiros e até mesmo concorrentes. 

Em outros momentos e etapas, realizaram-se entrevistas com colaboradores 

selecionados da equipe de criação e projeção dos produtos, uma representante da equipe de 

vendas internas, um responsável pela equipe de vendas externas, que é feita por representantes 

de vendas que não necessariamente possuem vínculo exclusivo com a empresa, além de um 

colaborador que atua na produção e expedição dos produtos. 

Dessa forma, foi possível entender e diagnosticar o processo interno da empresa, 

identificando a capacidade produtiva, o nível de aparato tecnológico implantado, os recursos 

que são utilizados, o layout da fábrica, os meios de comunicação interna, o ambiente e a cultura 

organizacional, o nível de envolvimento entre os colaboradores e a empresa, além da 

capacidade e oportunidade de expandir seu modelo de negócio atual, sem necessariamente 

alteração de estruturas, apenas mudando a visão organizacional, ao implantar uma estratégia de 

criar, promover e entregar valor.  

4.1 Oportunidade tratada 

 A oportunidade tratada neste trabalho se encontra na área de vendas da empresa, que 

apresenta quedas em resultados gerais nos últimos três anos, caindo 2% em seu faturamento 

entre 2014/2015, e com 16% menos vendas quando comparado o resultado de 2016 e 2016, e 
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encarando ainda mais um cenário de redução em resultados de vendas, com 3% menos 

faturamento de vendas do ano de 2016 para 2017. 

 Embora o cenário atual da empresa seja de declínio em vendas gerais, que culmina em 

resultados financeiros menores anualmente, é válido apresentar os resultados separados dos 

dois segmentos que a empresa atua, conforme Figura 7, onde a linha de mesas e cadeiras 

dobráveis, fabricados em madeira apresentam uma evolução no volume produtivo da empresa, 

ao longo dos últimos cinco anos, praticamente invertendo o share produtivo frente aos gabinetes 

de banheiro e cozinha, fabricados em MDF e MDP. 

Figura 7 – Share de Produção da Empresa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de levantamentos com a empresa 

 

Os resultados em vendas e faturamento, embora resultem em decréscimo, são 

alavancados pela venda da linha de dobráveis, que impactam no desempenho comercial da 

empresa, e embora tenha originado uma queda de 14% nas vendas de 2015 para 2016, ao longo 

dos demais anos, conforme Tabela 1, obteve desempenho superior ano após ano.  

 

Tabela 1 – Volume de Vendas por Linhas de Produtos em Milhões de Reais 

  2013 2014 2015 2016 2017 

Gabinetes 
 R$      
15,8  

 R$      
16,4  

 R$      
12,2  

 R$      
10,0  

 R$        
7,9  

    4% -26% -18% -21% 
            

Dobráveis 
 R$        
9,7  

 R$      
10,9  

 R$      
14,5  

 R$      
12,5  

 R$      
13,9  

    12% 33% -14% 11% 
Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de dados levantamentos com a empresa 
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Soma-se ao cenário apresentado a disparidade entre os agentes de mercado do setor, em 

detrimento de preços não competitivos e formas de produção desestruturadas e informais bem 

presentes atualmente no setor, como apresentado por Galinari et al., (2013) que dentre as 

características do setor, uma das principais é a alta falta de formalização no mercado de trabalho 

e emprego de mão de obra, que acaba por gerar efeito negativo sobre sua produtividade e 

competitividade. 

Portanto, a empresa trabalha com a possibilidade de diversificar a carteira de clientes, e 

opta pela venda direta ao consumidor final, na busca por ampliar o lucro sobre o produto, e 

parte da premissa de proposição e percepção de valor pelo cliente, conforme posto “o conceito 

de proposição de valor desempenha um papel central na estratégia de negócio” (Bó, Milan, 

Sampaio e Perin, 2017, p. 9), diante da comodidade da compra direta, dentro de plataforma 

virtual de compra. 

Tal fato se justifica ainda de acordo com Albertin (1998, p. 57), ao afirmar que “quando 

a funcionalidade e a disponibilidade de plataformas de mercado interorganizacional cresce, um 

número crescente de empresas descobre que elas podem trocar produtos e serviços diretamente 

com os clientes”, ou seja, a criação e aplicação de um canal direto entre empresa e clientes, 

onde ocorre a troca de experiências e informações, a criação de um cenário fértil à inovação em 

processos e produtos, oferece o que é demanda específica do mercado alvo da empresa.  

Para melhor entendimento do mercado atual da empresa, é preciso desmembrar os dois 

segmentos em que ela atua, sendo que dentro do segmento de gabinetes, a empresa compete, de 

acordo com sua estratégia de produtos, com mais quatro concorrentes, que quando somados, 

possuem 98,4% do mercado, onde o volume produtivo da MF, atualmente, é de 5.000 gabinetes 

comercializados por mês, como visto na Figura 8, enquanto que no segmento de mesas e 

cadeiras dobráveis, expresso no Figura 9, os concorrentes possuem 83,3% do mercado, e a 

empresa comercializa 5 mil peças por mês. 
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Figura 8 – Share de Mercado da MF no segmento de gabinetes 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de pesquisa aplicada com consumidores  

Figura 9 – Share de Mercado da MF no segmento de dobráveis  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de pesquisa aplicada com consumidores 

Conforme a definição de Marcondes et al. (2017, p. 17) para oportunidade, sendo 

“aquela que existe essencialmente no ambiente externo e que desencadeia a busca pela 

conquista e/ou retenção de clientes”, e buscando o real entendimento da oportunidade para o 

presente trabalho, além do entendimento e percepção dos clientes e consumidores, ou seja, 

ouvindo o mercado, e entendendo para atender, foi aplicada pesquisa direta com os dois 

públicos, tanto os que consomem gabinetes e armários para cozinha e banheiros, onde o objetivo 

era a coleta de dados que permitissem definir o que os pesquisados necessitam, quais os 

benefícios e soluções almejam 

 Ciente ainda da definição de oportunidade como decorrente “de necessidades 

percebidas nos clientes/consumidores, atuais ou potenciais, sendo algo ainda não descoberto ou 
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suficientemente atendido por um concorrente, que se torna passível de criação de valor superior 

aos produtos/serviços da empresa” (Marcondes et al., 2017, p. 17), foi ainda objetivo da 

pesquisa, definir os perfis dos clientes, suas demandas, se estão sendo supridas, bem como a 

viabilidade de ofertar um canal efetivo de vendas, buscando o entendimento se há criação e 

entrega de valor. 

Dessa forma, os resultados apresentados e analisados, representam que o lançamento de 

uma plataforma de vendas seria uma forma de criação de valor, para ambos os públicos, 

conforme apresentação gráfica oriunda da pergunta em questionário “Você encontra 

dificuldades para comprar equipamentos para seu estabelecimento? ”, representada na Figura 

10, onde o cenário de respostas para empreendedores foi: 

Figura 10 -  Cenário de Respostas para Clientes que Encontram Dificuldades em Compras de 

Produtos e Equipamentos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de pesquisa aplicada com consumidore 

Enquanto a Figura 11 apresenta as respostas dos consumidores de gabinetes e armários, 

que quando questionados, “Você compra pela internet” com 99% de resposta SIM, e 1% 

respondendo NÃO. 
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Figura 11– Cenário de Consumidores que Compram pela Internet 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de pesquisa aplicada com consumidores 

Os resultados apontam para o uso de sites de compras (e-commerce e marketplace), 

como uma demanda dos clientes, e um meio utilizado para pesquisas e compras, sinalizando 

então a oportunidade, não apenas para vendas de produtos, mas para conexão e relacionamento 

direto, conforme os respondentes apresentaram, e a Figura 12 aponta que quando questionados 

“Você compra utilidades domésticas, como gabinetes para banheiro, armários para cozinha, 

pela internet? ”, 49% responderam afirmativamente, 20% são potenciais clientes que 

oportunamente podem ser explorados, trazendo um cenário de praticamente 70% de 

compradores em potencial. 

Figura 12 -  Cenário de Consumidores de Utilidades Domésticas na Internet 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de pesquisa aplicada com consumidores 
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Além disso, os empreendedores, quando questionados sobre se pesquisariam 

informações, e comprariam equipamentos e utensílios para seu estabelecimento pela internet, 

responderam que SIM, pesquisariam e comprariam em 89% dos casos, enquanto 11% se 

negavam em pesquisar e comprar, de acordo com a Figura 13. 

Figura 13 – Cenário de Respostas para o Consumo de Compra de Utensílios e Equipamentos 

através da Internet 

  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de pesquisa aplicada com consumidores 

Dessa forma, a oportunidade apresentada como proposta do trabalho, sendo ela, rever o 

modelo de negócios atual da empresa e propor estratégias para o seu desenvolvimento, mediante 

ampliação das fontes de receita, elevação de market share, retomada de liderança de mercado, 

desenvolvimento de valor para a marca da empresa, além do estabelecimento de canais diversos 

de relacionamento com o mercado consumidor, através do desenvolvimento de um e-

commerce, que seja ainda um marketplace, onde diversas soluções sejam ofertadas aos 

consumidores. 

Tal proposição se mostra oportuna, principalmente pelo cenário de respostas 

apresentados no gráfico seguinte, quando os clientes foram perguntados se consideravam útil 

encontrar em um único site de vendas na internet, diversos produtos e fornecedores de 

decoração, produção, mesas e cadeiras que agreguem valor aos estabelecimentos comerciais, 

economizando tempo, gerado conforto, agilidade, segurança e diversidade de produtos, 

conforme as representações a seguir, onde a Figura 14 apresenta que 81% dos pesquisados 

apontaram como SIM a resposta para a utilidade de um marketplace para tais produtos, e a 

Figura 15 apontou o que os clientes buscam quando compram pela internet. 
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Figura 14 – Cenário de Respostas para a Relevância de um Markeplace para Mobília 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de pesquisa aplicada com consumidores 

Figura 15 – Cenário de Respostas para o que os Consumidores Buscam em Compras pela 

Internet 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de pesquisa aplicada com consumidores 

Somando-se ao cenário citado, há ainda a oportunidade de alianças estratégicas, que de 

acordo com Filho, Fernandes e Castro (2016, p. 30), podem ser definidas como uma forma de 

“parceria de negócios, relacionamento ou coligação entre as organizações”, as quais, quando 

colocadas em prática, podem ter por finalidade a redução dos custos das organizações 

envolvidas, o compartilhamento e diluição dos riscos inerentes ao negócios, ou ainda, conforme 

o autor “pontos fortes ou funções que integram os negócios e melhorar vantagens competitivas 

com base em habilidades e competências das organizações parceiras”. 

Não obstante ao resultado originado da pesquisa aplicada com os clientes, que apresenta 

a oportunidade da criação de valor, mediante implantação e utilização de novos canais de 
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vendas, e da adaptação de ferramentas e tecnologias já existentes no mercado, de acordo com 

o estudo Webshoppers, desenvolvido pela empresa E-bit, organização que avalia e mensura 

resultados de vendas na internet, bem como certifica empresas de vendas, o e-commerce no 

Brasil possui tendências de crescimento que devem ser considerados. 

O estudo Webshoppers (2018) revela que a estimativa de crescimento do e-commerce 

de 2017 para 2018, deve alcançar dois dígitos, com um resultado de 12% de crescimento, e um 

faturamento estimado de cinquenta e três bilhões e quinhentos milhões de reais, no mercado 

geral, que deverá ser originado principalmente pelo aumento do número de pedidos, o que gera 

a percepção de desenvolvimento real de mercado, não apenas de ajustes de preços. 

O mesmo estudo aponta ainda tendências com relevância para o mercado, como número 

de clientes que farão ao menos uma compra nos canais de vendas na internet, que em 2017 

resultou em 55 milhões de pessoas, e em 2018 o número deverá atingir 60 milhões de 

compradores, além da importância dos marketplaces quem em 2017 movimentaram R$ setenta 

e três bilhões e quatrocentos milhões de reais, tanto na venda de produtos novos, como usados 

(Webshoppers, 2018). 

Diante da consolidação do modelo de marketplace, do aumento de número de 

consumidores e consumo oriundo dos dispositivos móveis, o e-commerce continua 

apresentando um cenário positivo, aponta o estudo, que apresenta ainda o perfil principal de 

quem é o consumidor virtual, composto por 50,6% de mulheres e 49,4% de homens, e a 

predominância de consumo está na faixa etária entre 35 e 49 anos, com 37% das compras, e a 

idade média do comprador virtual, pelo estudo Webshoppers (2018) é de 42,2 anos, com 

predominância de consumidores na Classe C, com 36,8% dos consumidores, seguida pela 

Classe D, com 30,4% dos consumidores, representando então 2/3 da população consumidores. 

O citado estudo aponta ainda que o comércio eletrônico continuará sendo atrativo, com 

perspectiva de crescimento, e com oportunidades principalmente para o mercado de varejo, 

foco da proposta apresentada à empresa MF, e que as maiores oportunidades estarão nos 

marketplaces, (Webshoppers, 2018), que já se consolidou no ano de 2017, pela amplitude e 

variedade de produtos parceiros em local único, já que o estudo revela que a venda de produtos 

parceiros nesse modelo de negócio representa 18,5% de tudo o que se vende no comércio 

eletrônico, resultando em receitas de mais de oito bilhões e oitocentos milhões de reais. 

Na aplicação da oportunidade diagnosticada, que visa estabelecer cooperação entre as 

empresas envolvidas, em modelo prático onde os parceiros produtivos selecionados ofertem, 
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através dos canais de relacionamento e vendas da MF, seus produtos, que sejam 

complementares ou inerentes à utilização aos bens comercializados, assim aumenta a conexão 

entre compradores e vendedores, e permite ganho entre todos os envolvidos, sejam eles a 

organização, os clientes e as empresas parceiras que utilizem os canais da MF para aumento de 

seu target. 

Tal contexto pode ser teoricamente confirmado mediante da afirmação do autor 

Ramaswamy (2011, p. 195), que explica que cocriação pode ser compreendida como “o 

processo pelo qual o valor mútuo é expandido em conjunto [...]” e o que a direciona é ”envolver 

as pessoas para criar experiências valiosas em conjunto e simultaneamente reforçando a 

economia de rede”. 

Soma-se ainda a explanação de Normann e Ramírez (1993),  qu explicam que o processo 

de criação de valor sob a ótica da cocriação traz três implicações estratégicas para as 

organizações: (1) mobilização dos consumidores para criarem valor para eles próprios; (2) 

reconfiguração dos relacionamentos e sistemas de negócios da organização; (3)  a chave para a 

criação de valor é a produção conjunta, e faz com que a vantagem competitiva esteja relacionada 

à capacidade de conceber e implementar um sistema de criação de valor. 

À luz do presente trabalho, diante do cenário construído aqui, é possível repensar e 

construir um inovador modelo de negócio, que atenda a nova forma de atuação predominante 

no mercado, quando se utiliza dos meios digitais para ampliar vínculo e consumo, com 

eficiência operacional para a empresa, mas ainda, oferece não apenas bons produtos, mas 

comodidade, produtos adicionais, além de um maior entendimento das necessidades e desejos 

de consumo dos clientes. 

Conforme apresentado adiante, na Figura 16, a empresa passa a ofertar não apenas os 

vigentes produtos fabricados por si, que são; mobília para residências e comércios, vendidos 

por meio de lojas parceiras e equipe de vendas internas, exclusivamente para pessoas jurídicas, 

mas sua oferta, proposta e criação de valor são inovação e sustentabilidade oriundos de bens de 

consumo, produzidos com matéria-prima ecologicamente correta, com maquinário moderno e 

eficiente, com uso de canais que facilitam o consumo, amplia a oferta de soluções e benefícios, 

com produtos complementares aos seus, oriundos de parcerias firmadas nas alianças 

estratégicas. 

Tal oferta intensifica a percepção de ganho de tempo por seus segmentos de clientes, 

que passam a ser também, a partir do novo modelo de negócio, pessoas físicas, não apenas mais 
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empresas formalizadas, e a afirmação de proposta de valor se dá diante da afirmação de Bó et 

al. (2017, p. 12) em que diz “o potencial de sucesso de uma proposição de valor é dependente 

da habilidade em compreender a criação de valor por parte do consumidor”, e capta por parte 

da empresa uma nova mentalidade mercadológica, onde “as empresas passaram a criar valor 

com os consumidores, uma filosofia market with, em vez de apenas desenvolver ofertas para os 

consumidores” (Pacheco, 2016, p. 251). 

 Até o presente momento, o consumidor individual final só poderia comprar os produtos, 

nas lojas parceiras da MF, que optem por estabelecer parcerias e revendam seus produtos, o que 

muda com a implantação do inovador modelo, já que o cliente poderá pesquisar informações, 

locais de comprar e até efetuar a compra diretamente com a própria empresa em seu canal de 

vendas digital, que se caracteriza não apenas com um e-commerce, mas sim um marketplace, 

oferta os já citados produtos de parceiros. 

Os canais utilizados pela empresa, tanto para o relacionamento, como para a venda e 

entrega dos produtos são, sua própria frota de veículo, sua equipe interna de vendas, as lojas 

parceiras, o site da empresa e as redes sociais, além das feiras que a empresa participa, inclusive 

fora do país, fato que se justifica principalmente quando, de acordo com o relato apresentado 

na contextualização do setor, identificou-se como principais consumidores externos do produto 

moveleiro brasileiro, EUA, Reino Unido e Argentina. Diante disto, a empresa já estabeleceu 

um canal de vendas em Miami, Estados Unidos, com uma plataforma que aproxima os clientes 

da empresa, e participação em feiras internacionais na América do Sul. 

Um canal que promoverá ainda maior percepção de valor aos clientes será a implantação 

da proposta do pós-venda, possível através dos dados cadastrados dos consumidores. A 

valorização do esforço de compra, a transmissão da preocupação com o bem-estar e bom uso 

dos produtos MF, e até dos parceiros, aumentará o vínculo entre consumidores e empresa, que 

aufere potencial de retomada de liderança em vendas e em lembrança por parte do mercado 

consumidor. 

O relacionamento continuará dedicado, principalmente aos grandes compradores, onde 

as vendas tendem ao concreto não apenas pela qualidade do produto, preços e prazos favoráveis, 

mas também pelo vínculo entre as partes. Porém, com a implantação da ferramenta digital para 

consumo, embora o relacionamento seja automatizado, é possível humaniza-lo, ocorre então 

valorosa interação entre comprador e vendedor, ao tirar dúvidas, e informar sobre características 

dos produtos, além claro, do contato pós-compra. 



37 

 

Com a implantação de alianças estratégicas, ocorre variedade de oportunidades para as 

empresas que se utilizam dessa forma de atuação,  e que no modelo de negócio proposto, origina 

a venda de produtos parceiros, as fontes de receita da MF se ampliam, que pode gerar benefícios 

mútuos, foco da cooperação entre organizações e cerne das alianças estratégicas, que podem 

ser denominadas como capacidades e até mesmo habilidades que as organizações, de forma 

pensada, desenvolvem com objetivo de fomento, geração ou até mesmo adaptação das bases de 

recursos que detém ou necessita, expandida para inclusão de recursos oriundos de empresas e 

organizações parceiras na aliança (Aro, 2016). 

Atualmente toda receita interna se dá por meio da vendas dos produtos próprios, o que 

acaba por gerar custos diretos e indiretos em sua operação e estrutura, porém, com o novo 

modelo de negócios, as receitas se ampliam e diversificam a partir dos percentuais de vendas 

dos produtos parceiros consumidos em seus canais de vendas, e possibilita alavancar as receitas 

da empresa, conforme a definição “as interações de cooperação e coopetição são capazes de 

alavancar a rentabilidade de uma organização, e podem também diminuir custos ao longo da 

cadeia produtiva, garantindo melhores níveis de serviços para os clientes.” (Viana et al., 2015, 

p. 61). 

Por conta da nova forma de atuação, os recursos e atividades chave para a empresa se 

modificam e ampliam, e é sendo essencial o recurso humano com contato e monitoramento 

direto ao consumidor virtual, principalmente a coleta de informações e a prospecção de clientes 

chave que possam interagir com a empresa, que aponte inovações e competitividade. Além 

disso, um recurso fundamental é o sistema de controle de vendas e receitas dos produtos 

parceiros vendidos na plataforma, criando um fluxo de caixa positivo e correto para as partes.  

Pelo novo fluxo de informações geradas no modelo proposto, um comitê ou 

departamento de inovações deve ser criado, para que seja viável e exequível a reunião e 

tratamento dos dados, onde gera-se informações valiosas para a empresa, que de posse destas, 

possa criar uma rica rotina de parceria com os clientes, e dessa forma seja possível a inovação 

em produtos, bem como a identificação de novas demandas, a ampliação das alianças 

estratégicas, a captura de novas empresas parceiras que utilizarão o marketplace da MF para 

geração de valor para todos os envolvidos. 

Isto posto, alguns custos serão alocados na estrutura financeira da empresa, como a 

gestão e manutenção da plataforma de vendas, os impostos inerentes ao comercio, bem como 
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as taxas e custos com transações comerciais, além de frete de produtos, e o marketing do novo 

canal mercadológico.     

De acordo com o exposto, o modelo de negócio da empresa passa por uma 

remodelagem, e passa a criar novas propostas de valor, alinhados com os desejos e necessidades 

de cada segmento de clientes, que serão atendidos com canais que definem uma nova 

abordagem e forma de se relacionar, que tem por objetivo a clara percepção do mercado de que 

o que se propõe entregar é comodidade, inovações, conforto e variedade de benefícios e 

soluções. 

Como ponto de partida e elemento inspirador do novo modelo de negócio, sugeriu-se a 

adoção de um enunciado de Missão, até então inexistente. Embora a Visão e os Valores 

declarados tragam diretrizes estratégicas que possibilitam nortear as ações de seus gestores e 

colaboradores, notou-se nesta análise preliminar, a ausência de clareza no que efetivamente se 

considera a Missão da empresa. 

Propõe-se como Missão da empresa: entregar soluções em mesas, cadeiras e 

gabinetes aos nossos clientes, satisfazendo necessidades e desejos de todas as pessoas que 

integram nossa história, clientes, colaboradores e a sociedade em nossa volta. 

O novo modelo de negócio pode ser visto na Figura 16, onde os quadrantes da cor azul 

referem-se a proposta de ofertar inovação e sustentabilidade nos produtos, praticando o 

relacionamento próximo com os clientes, que demonstra respeito com as necessidades e desejos 

de quem consome, valorizam o sacrifício e esforço de compra, e cobra um preço justo. 

Tal proposta se destina aos consumidores que buscam produtos com processo de 

fabricação corretos, e que se importam com a qualidade do produto, e com facilidade de compra, 

que são potencialmente das classes C e D, estudantes que moram em repúblicas ou perto das 

universidades e que buscam um produto um pouco mais barato do que os encontrados nas 

grandes redes de varejo de produtos domésticos, mas com qualidade, e que pesquisam e 

compram produtos pela internet. 

O público-alvo citado utiliza os seguintes canais para compra e pesquisa; lojas físicas 

parceiras da MF, que são encontradas na ferramenta instituída no site da empresa e nas redes 

sociais, que facilitam a busca e a compra dos produtos, e demanda um relacionamento 

automatizado, dentro das mídias sociais e chat no site de compra, mas que seja continuado, foca 
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principalmente o pós-venda, entra em contato com os consumidores, aumenta o vínculo e a 

percepção de valor com quem compra, além da coleta de dados para inovações e melhorias.  

E para a entrega do valor proposto por parte da empresa MF, é necessário contar com 

os seguintes recursos: equipe especializada que atenda e entregue os produtos em lojas parceiras 

que vendem fisicamente os produtos. Com isso, sua estrutura de custos é composta por custos 

com as operações de crédito, das vendas dentro da plataforma de vendas.  

Já para a proposta de valor descrita nos quadrantes em vermelho na Figura 16, a 

remodelagem pretende permitir que a empresa seja referência por conta da variedade de 

produtos que atendam às necessidades dos clientes coorporativos, propondo confiança, 

comodidade e conforto ao usuário que irá utilizar a plataforma de vendas da empresa, que será 

criada, para venda de produtos próprios e de parceiros, que atendam toda a cadeia de consumo 

do mercado de bares e restaurantes. 

Os consumidores dessa proposta são pequenas empresas e empreendedores informais, 

que compram mesas e cadeiras dobráveis, em pequenas quantidades, ou peças únicas, para 

utilizarem em bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e toda rede de alimentação fora do lar, 

e que precisam de produtos acessórios para sua produção, como peças de decoração, toalhas, 

estofados de cadeiras e mesas, talheres, copos e pratos, e que demandam os seguintes canais: 

Caminhões da própria frota da empresa, que servem tanto para entrega dos produtos, como pra 

divulgação da empresa nas estradas, além da equipe interna de vendas 

Para esse público, o relacionamento deve ser dedicado, para entender a real necessidade 

do cliente, e irá atuar não apenas como uma forma de venda, mas busca uma relação contínua, 

e se oferece quase uma consultoria ao cliente, para que tenha uma nova experiência de compra.  

Portanto, para que tal proposta de viabilize, a empresa precisa contar com os seguintes 

recursos: Empresas parceiras que forneçam espaço para depósito e veículos para entregas em 

regiões com baixa demanda atual, além de estabelecer parcerias com empresas de logística, 

tanto entrega como armazenamento, que permitirão com que os produtos sejam vendidos e 

entregues em todo território, e que aumenta o share de mercado e faturamento, e clientes/ 

parceiros que, mediante as alianças estratégias, terão seus produtos vendidos dentro do canal 

virtual de vendas da empresa, e aumenta a comodidade do cliente e o ticket dos vendedores, e 

conta com uma estrutura de custos centrada no Rateio da receita que será destinada aos 

parceiros de transação. 
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Há ainda a apresentação dos quadrantes verdes da Figura 16 que se destinam e são 

comuns às informações apresentadas nos quadrantes azuis e vermelhos, e que como proposta 

de valor apresenta a facilidade de pesquisar informações dos produtos, bem como realizar 

compras, através de ferramentas de localização de lojas onde os produtos da empresa podem 

ser comprados, além da plataforma virtual de vendas, e-commerce, bem como um canal de 

interação entre empresa e clientes, onde é possível a colheita de informações, e integrará o 

clientes ao processo criativo e inovador. 

Tal proposta é destinada aos dois públicos alvos apresentados nos quadrantes em azul e 

vermelho da Figura 16, e que demandam, além dos já citados canais, um site institucional para 

contato e site de vendas, para que o consumidor possa efetuar a compra, e redes sociais, como 

Facebook, Instagram, Pinterest, com a promoção de conteúdo e imagens que estimulem o desejo 

de compra, e que permitam a experiência dos produtos, apresentando cenários e ambientes, que 

colhem informações dos clientes. 

Nos quadrantes verdes estão as duas fontes propostas do novo modelo de negócios da 

empresa, e que são iguais para as três propostas apresentas, sendo: as vendas de produtos 

acessórios e as porcentagens de venda de produtos parceiros. 

Os recursos para a entrega da proposta apresentada em verde, e que corresponde ainda 

as propostas em azul e vermelho, são os especialistas e sistema para gerenciamento do 

relacionamento com o cliente, bem como prospecção de novos clientes e alianças de negócio e 

os Canais virtuais de relacionamento, com pessoal dedicado, e que está focado a aproximação 

com o potencial cliente, o fechamento da venda, e o relacionamento posterior, focado na 

fidelização. 

Como atividade principal no novo modelo proposto, tem-se a gestão das informações 

oriundas do processo de pesquisa e compra dos clientes, gestão da carteira dos clientes, gestão 

logística e contatos com parceiros de depósito e entrega, as atividades de comunicação de 

marketing, além da prospecção de novos mercados. 

Os parceiros fundamentais para a execução e viabilização dessa proposta são 

consumidores e público que fornecem dados e informações fundamentais para a melhoria e 

inovação em processos e produtos, através do relacionamento mais próximo com os dois 

segmentos de mercado identificados, e a estrutura de custos da proposta apresentada em verde 

é composta pelo desenvolvimento e manutenção da plataforma de vendas. 
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4.2 Métodos e técnicas utilizados  

Ao analisar a estrutura interna da empresa MF, foco do trabalho, foi possível identificar 

as potencialidades e pontos que podem ser desenvolvidos para obtenção da máxima 

competitividade da organização, e vantagem competitiva, tomando por base o conceito 

apresentado por Johnson, Scholes, Whittington (2011) de que esta ocorre quando as 

organizações ofertam e entregam aos clientes o que querem ou precisam, de melhor forma ou 

mais efetiva que os concorrentes, bem como a criação de diferenciais competitivos. 

Tal movimento cria um cenário interno de lucratividade e produtividade, e um cenário 

externo com aumento de participação de mercados em que já atua, além do desenvolvimento 

de novos mercados, que amplia sua segmentação e atuação geográfica, e toma posse de 

oportunidades identificadas no ambiente externo, além do constante monitoramento de 

possíveis ameaças, passando a tratar de minimizar ou bloquear os efeitos e consequências destes 

fatores com baixo fator de controle (Johnson et al., 2011). 

Por assim ser, foi construída e apresentada ao Diretor Comercial da empresa, a Matriz 

SWOT, onde listaram-se as oportunidades encontradas e ameaças detectadas, além das 

fortalezas da empresa, e dos pontos que merecem atenção e aprimoramentos, e que origem à 

SWOT Cruzada, e estruturou-se estratégias para os itens os itens Oportunidades, Ameaças, 

Fortalezas e Fraquezas. 

Conforme interpretam Johnson, Scholes, Whittington (2011), quando se combinam 

Pontos Fortes e Oportunidades, presencia-se uma situação que se caracteriza propícia para a 

expansão. Quando há o alinhamento de Oportunidades e Fraquezas, representa-se uma situação 

de capacitação e investimento.  

Já para o cruzamento de Ameaças e Pontos Fortes, caracteriza-se a necessidade de 

defesa e manutenção, e por fim, ao cruzar Ameaças e Fraquezas, está-se diante de uma situação 

de sobrevivência ou desinvestimento.  

Inspirado nesse modelo, construiu-se o cenário como resultado de entrevistas realizadas 

com a direção da empresa, bem como uma representante de vendas da empresa, um 

representante do setor de produção, e um representante do departamento administrativo, como 

visto na Figura 17 e na Figura 18.  
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Figura 17 – Matriz SWOT Atual da Empresa MF 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de levantamento e análise com direção da empresa 

Figura 18 – Análise SWOT Cruzada da Empresa MF 

 
Fortalezas Fraquezas 

Oportunidade 

Criação de plataforma virtual de 
vendas, que amplia a oferta de 
valor, e os canais de vendas, que 
permitirão um maior share de 
mercado e faturamento da 
empresa, além de estabelecer 
parcerias com players de sua 
cadeia, e expande seu território de 
atuação. 

Criação de canal de 
relacionamento direto com 
clientes, e oferta de soluções 
oriundas das informações 
coletadas nesse relacionamento. 

Ameaça 

Mostrar ao cliente que a empresa 
está presente em diversos canais, 
além de demonstrar interesse em 
sua opinião, para que o cliente 
valorize essa atitude e a imagem 
da empresa. 

Parceria com empresas de 
logística, para que o custo inerente 
ao processo seja diluído, e o 
território de comercialização 
ampliado. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de levantamento e análise com direção da empresa 

Em uma outra análise e abordagem estratégica, olhando para o mercado consumidor e 

sua predisposição ao consumo do valor, pela definição de “relógio da estratégia” de Johnson et 

al. (2011), apresenta-se que é premissa que a organização entenda a existência de provedores 

de diferenciação, dentre os quais os clientes da empresa podem optar por qual oferta aceitar, 

com sua própria forma de definir valor para o dinheiro, e que tal fato consiste da combinação 

Oportunidades Ameaças 

Absorção de prática de mercado, para ampliação de 
canais de vendas. 

O mercado concorrente é caracterizado pela 
Informalidade, o que torna difícil e injusta a competição 
mercadológica.  

Expansão de mercado, com a identificação de mercados 
externos e players externos para parceria. 

Ocorrem alterações esporádicas nos custos dos insumos 
produtivos, que muitas vezes precisam ser absorvidas 
pela empresa, sem repasse ao consumidor. 

 
Fechamento de mercados externos (devido possível 
penalização fiscal aos produtos produzidos 
nacionalmente e exportados) 

Pontos fortes Pontos fracos 

Os recursos físicos e tecnológicos são modernos, e que 
atualmente não são utilizados em seu potencial.  

Ausência de CRM estruturado, onde se pensa 
principalmente no pós-venda 

Ambiente favorável ao crescimento, com equipe dedicada 
e disposta à inovação e desenvolvimento. 

O desempenho nas redes sociais pode ser melhor, e gera 
mais engajamento e retorno em vendas. 

 Planos estratégicos de médio e longo prazos não 
enraizados na cultura. 
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de preço e benefícios percebidos pelo cliente para o produto e/ou serviço de cada oferta da 

organização. 

 

Dentro do modelo apresentado por Johnson et al. (2011), com as posições do “relógio 

da estratégia”, como projetado na Figura 19, tem-se a representatividade das distintas posições 

no mercado, onde quem compra possui diferentes exigências em termos de valor para o dinheiro 

empregado, além disso, tais posições representam ainda um conjunto de estratégias genéricas 

para que a organização possa obter vantagem competitiva.  

 

Figura 19 – Relógio da Estratégia de Johnson, Scholes, Whittington  

 
Fonte: “relógio da estratégia” proposto por Johnson, Scholes, Whittington (2011, p.279) 

 

Partindo do cenário exposto, a Figura 20 representa as definições de cada uma das 

estratégias expressas na Figura 19, que aplicada ao trabalho, com a proposta de criação de valor 

através da oportunidade identificada no trabalho, tem-se um posicionamento no “relógio da 

estratégia” na “casa 4”, onde há diferenciação, com uma atuação estratégica diante da aplicação 

do e-commerce e marketplace da empresa trabalhada. 
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A materialização do valor agregado percebido pelo usuário, que pela definição de 

Johnson et al. (2011) poderá gerar benefícios de participação de mercado, por sua proposta 

ampla de soluções e benefícios, em plataforma direta de compra, seja de produtos próprios ou 

parceiros, sem a necessidade de elevação de preços, mas com a existência de maiores fontes de 

receita. 

 

Figura 20 – Opções de Estratégia Competitiva  

    Necessidades / riscos 
1 ‘Sem supérfluo’   Tende a ser específico do segmento 
 
2 Preço baixo    Risco de guerra de preço e baixas margens; 

precisa ser líder de custo 
 

3 Híbrido    Base de custo baixa e reinvestimento 
em preço baixo e diferenciação 

    
4 Diferenciação   Valor agregado percebido pelo usuário, 
(a) sem preço prêmio    gerando benefícios de participação 

de mercado 
 
(b) com preço    Valor agregado percebido suficiente 

para manter o preço prêmio 
 
5 Diferenciação focada  Valor agregado percebido para um 

determinado segmento, garantindo 
preço prêmio 

 
6 Preço aumentado/valor padrão Margens mais altas se os concorrentes 

não seguirem; risco de perder 
participação de mercado 

 
7 Preço aumentado/valor baixo Viável apenas em situação de monopólio 
 
8 Valor baixo/preço padrão  Perda de participação de mercado 
 
Fonte: “Opções de Estratégia Competitiva” proposta por Johnson, Scholes, Whittington (2011, p.279) 

 

4.3 Coleta de informações internas e externas  

As informações para o desenvolvimento são oriundas das interações com os diretores 

da empresa, apresentadas na seção 4.1, através de visita e questões enviadas e respondidas, que 

embasa a construção do cenário estudada, e que propiciem a elaboração das oportunidades 

estudadas e propostas para o desenvolvimento mercadológico da empresa MF, bem como a 
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detecção de tendências e demandas de mercado, que possam ser assimiladas ou traduzidas para 

a realidade da empresa, bem como o emprego destas nas operações e rotinas da organização, 

por meio da sua implantação, que permite gerar inovação no modus operandi do relacionamento 

e vendas de produtos, com oferta superior de valor ao mercado e atuação estratégica e 

competitiva. 

Além do levantamento das forças produtivas, domínios de tecnologia, histórico 

mercadológico de vendas da empresa, sua participação em seu setor ao longo do tempo, foi 

realizada pesquisa de mercado, ferramenta definida por Kotler (2000) como junção de etapas, 

da elaboração até a análise de dados, visando descobertas relevantes sobre determinada situação 

de marketing que uma empresa enfrenta. 

 No processo de coleta de informações presente,  foi aplicada diretamente com os perfis 

de segmentos atendidos pela organização, sendo eles tanto consumidores finais, que consomem 

os produtos de utilidades domésticas, bem como as empresas do segmentação de alimentação 

fora do lar, bares, restaurantes e pizzarias, visando identificar demandas não atendidas ou 

reprimidas, tendências de consumo, oportunidades, que podem ocasionar na elaboração de 

estratégias desenvolvidas e aplicadas pela empresa, para a geração de valor aos clientes através 

da adaptação de soluções e tecnologias de vendas, bem como de canais de vendas, ampliando 

o contato entre empresa e clientes.   

 Olhando para o ambiente externo, buscou identificar-se parceiros que tem poder de 

contribuição para a criação e oferta de valor da empresa, seja no desenvolvimento dos canais 

de vendas, ou na ampliação de soluções para o consumidor, com maior variedade de produtos 

à serem comprados no mesmo local, bem como os meios pelos quais os concorrentes praticam 

suas vendas atualmente. 
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5 PLANO DE AÇÃO  

Para a realização dos objetivos estabelecidos, visando as oportunidades de criação de 

valor aos consumidores, mediante novo modelo de negócio e mercados, desenvolveu-se com 

base nas estratégias oportunas e alinhadas com os recursos disponíveis pela organização, o 

plano de ação apresentado no Quadro 3, onde seis ações são propostas. 

Diante da utilização cada vez mais massiva da internet como canal de busca e compra 

por parte dos consumidores, é proposto que se utilize uma ferramenta instituída tanto no site 

como nas redes sociais da empresa para que os clientes, com a inserção de sua localização, 

busquem lojas físicas parcerias que comercializem os produtos MF, aumentando assim a 

conexão entre empresa, lojas parceiras e consumidores. 

Outra ação proposta visa utilizar ainda o crescimento da internet e do consumo nela 

existente, por meio da criação e disponibilização do canal virtual de vendas da empresa, que 

viabilizará ao consumidor a compra direta, de forma remota, dos produtos, gabinetes, mesas e 

cadeiras, possibilitando então a ampliação das vendas de produtos diretos, além de propiciar a 

oferta de produtos parceiros e complementares, gerando valor ao cliente, que em canal único 

encontra maior diversidade de soluções, além de ampliar as fontes de receita da empresa, e 

canais de vendas de empresas parceiras. 

O consumo de internet, seja por produtos, serviços ou entretenimento ainda está presente 

no plano proposto, diante o uso de mídias sociais e sites de relacionamento, onde a empresa 

promoverá conteúdo e informação, ampliando o vínculo com o cliente, com potencial de criar 

valor e consciência de marca. 

Por fim, o plano foca ainda na gestão do relacionamento criado com os consumidores 

da empresa, além da gestão de parceiros utilizados para aproximação com mercados, com os 

canais logísticos, como armazenagem e distribuição dos produtos comercializados. Partindo 

dos dados gerados nessas transações e interações, a empresa possui cada vez mais capacidade 

de entendimento das dinâmicas de mercado, passando pelos estágios que antecedem a compra, 

a efetivação da compra, e as sensações e experiências posteriores, já de posse dos produtos. 

Dessa forma, a aprendizagem gera o potencial de criação de estratégias continuas para 

atendimento ao mercado. 
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Quadro 3 – Plano de Ação  

Ação Como Responsável Envolvidos Prazos Áreas Custos 

"Onde 
encontrar" 

Contratação de 
ferramenta que 
permita ao cliente, 
pelo site e redes 
sociais, identificar os 
estabelecimentos 
mais próximos, 
através do seu CEP, 
onde possa comprar 
os produtos MF. 

Diretoria de 
Marketing   

Diretoria de 
Marketing   

31/mar/18 
Marketing 
e Vendas 

Até R$ 
5.000,00 

E-commerce 

Desenvolvimento ou 
contratação e 
customização de 
plataforma virtual de 
vendas, para oferta 
dos produtos da MF 
ao consumidor final. 

Diretoria de 
Marketing   

Diretoria de 
Marketing  

30/set/18 
Marketing 
e Vendas 

Até R$ 
50.000,00 

Marketplace 

Desenvolvimento de 
parcerias, e a 
disponibilização a 
plataforma de vendas 
para que, parceiros 
com produtos 
complementares aos 
da MF, vendam 
pela ferramenta, e a 
empresa obtenha 
porcentagem nas 
vendas. 

Diretoria de 
Estratégia e 
Marketing  

Diretoria de 
Estratégia e 
Marketing 

31/dez/18 
Marketing 
e 
Estratégia 

Sem custo 
inicial 

Redes 
Sociais 

Ampliação do uso 
das redes sociais, 
tornando-as 
ferramenta efetiva de 
relacionamento, para 
se fornecer conteúdo 
e dicas, com blog e 
vlog, para a criação 
de valor através do 
relacionamento. 

Diretoria de 
Marketing 

Diretoria de 
Marketing  

31/dez/17 
Marketing 
e Vendas 

Sem custo 
inicial 

CRM 

Implantação do novo 
modelo de gestão de 
relacionamento com 
o cliente, que torna 
ativo o contato 
posterior a compra, 
para coleta de 
informações, dicas de 
uso e manutenção, e 
percepção de valor 
do cliente. 

Diretoria de 
Marketing 

Diretoria de 
Marketing 

30/jun/18 
Marketing 
e Vendas 

Sem custo 
inicial 

Continua. 
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Continuação. 

Ação Como Responsável Envolvidos Prazos Áreas Custos 

Ampliação 
da Logística 

Definição de 
parceiros e 
construção de 
alianças estratégicas, 
com empresas que 
armazenem e 
distribuam os 
produtos da MF em 
outras regiões, e 
redução de custos 
com frete e frota. 

Diretoria de 
Estratégica e 
Financeira 

Diretoria de 
Estratégica 
e Financeira 

31/out/18 

Administr
ativo e 
Financeir
o 

Sem custo 
inicial 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de análise de recursos e oportunidades 
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6 INTERVENÇÃO  

Diante do entendimento por parte da direção da empresa trabalhada de que, para que a 

situação atual de quedas, tanto em receitas como em unidades vendidas se reverta, ações 

precisam ser aplicadas, o processo de intervenção acaba sendo facilitado, embora se destaque 

que naturalmente ocorra receio, tanto pelo investimento que há de ser feito, como pela inovação 

na forma como a empresa passa a operar, sendo algo novo, e até então, encarado como 

desnecessário. 

Porém, com o uso da ferramenta de pesquisa, e o entendimento da demanda sinalizada 

no resultado, bem como a apresentação de informações que embasam e de certa forma 

enaltecem e ratificam a proposta, o processo de intervenção encarado acaba se evidenciando 

menos dificultoso, e uma ruptura no modelo de entendimento se tornou menos traumático. 

6.1 Aspectos envolvidos na mudança 

 Durante o processo de desenvolvimento do trabalho, alguns fatos ocorreram 

internamente na empresa, e que permitiram o entendimento da proposta e das informações 

apresentadas, gerando a percepção da realidade na oportunidade da criação de valor ao cliente, 

mediante seu entendimento, para então atende-lo, e até mesmo da percepção de que o mercado 

se desenvolve e consolida com a aplicação de novas ferramentas, mecanismos e canais. 

 A ampliação das fronteiras, participação de eventos, feiras e até a criação de um ponto 

de atendimento em outros países, ajustaram a consciência de que a ampliação de canais se 

mostra como proposta válida para que uma empresa atue estrategicamente e de forma 

permanente no mercado, que não apresenta mais fronteiras ou barreiras, além disso, a inserção 

no quadro de pessoas que atuam diretamente com os diretores da organização, e que foram 

inseridos no processo do trabalho, permitiram que o fluxo de informações entre todos os 

envolvidos fosse mais aberto e amplo, gerando então maior compreensão das oportunidades 

tratadas. 

 O estudo de mercados, apresentação de cenários, exposição de teorias e estudos que 

relatam como pode ocorrer a criação de valor, quais são as ferramentas disponíveis, o diálogo 

claro e direto de planos, propostas, modelos e até mesmo de necessidades da empresa e de 

mercado, auxiliaram de forma relevante o processo. Há de se destacar que um dos pontos de 

partida para que a mudança de postura, e o entendimento da oportunidade ocorresse, se deu 
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quando a proposta de valor da empresa foi entendida, e dessa forma, compreendeu-se que os 

produtos da empresa são apenas o meio pelo qual quem compra, sana necessidades.  

6.2 Estratégias de mudança 

 As estratégias de mudanças partiram da segmentação dos clientes, alinhando quem são 

e o que buscam, como buscam e onde buscam, e nesse processo, a aplicação de pesquisa de 

mercado se mostrou relevante, para que o diálogo ocorresse, e assim a organização passou a 

buscar estratégias que possam comunicar ao cliente sua proposta de soluções e benefícios, 

independente do que o mercado consumidor, estando dentro do escopo ofertado pela empresa, 

ou buscando ofertas complementares em parceiros e empresas concorrentes. 

 De forma ainda estratégica, a aproximação com agentes internos da empresa, 

principalmente aqueles recém inseridos, que auxiliaram no processo de pesquisa de mercado, 

sejam eles concorrentes, parceiros e clientes, facilitou e facilitará o processo de mudanças, não 

apenas nos canais utilizados para criar e entregar valor, através do relacionamento e das vendas, 

mas principalmente no pensar e agir estratégico da organização. 

 Ocorreu o acompanhamento mais direto com o departamento de vendas, tanto de forma 

direta, onde uma das pessoas passou a acompanhar in loco a equipe de vendas externas, 

visitando clientes, apresentando e representando a empresa com sua nova proposta, bem como 

a aproximação virtual, com parcerias de divulgação entre lojas que revendam os produtos, em 

campanhas em mídias sociais e sites de venda. 

 Para que a implementação do plano proposto seja saudável, estratégico, e a empresa 

entenda o objetivo de aplicação de oportunidade, e apoio, a apresentação de modelos de 

ferramentas e de empresas parceiras, o estudo e seleção de propostas de desenvolvimento de 

plataformas, bem como a projeção de resultados de mercado, se mostrou uma etapa saudável 

para a aplicação do trabalho, que embora implique em uma mudança, não necessariamente 

culminou em desgaste.  

 A proposta de valor, seja a praticada até o processo de intervenção, como a construída 

no novo modelo de negócio, com base nas estratégias baseadas no modelo proposto por Correa 

e Caon (2002), diante dos bens e serviços atuais e propostos pela empresa MF, se representam 

no Quadro 4. 
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Quadro 4 – Valor Atual versus Valor Futuro 

  Valor Atual Valor Futuro 

Bens 

Gabinetes para banheiros e cozinhas, com 
matéria prima qualificada.  
Mesas e cadeiras dobráveis para bares e 
restaurantes. 

Inovação em produtos, através de matérias-
primas sustentáveis e processo de fabricação 
correto, cobrando um preço justo.  
Variedade de produtos que atendam às 
necessidades dos clientes coorporativos, 
através de produtos próprios e de parceiros, 
que atendam toda a cadeia de consumo do 
mercado de bares e restaurantes. 

Serviços 
Atendimento para revendedores e lojas 
parceiras, grandes companhias de bebidas que 
imprimem suas marcas nos produtos. 

Facilidade na pesquisa de informações de 
produtos, realização de compras, através de 
ferramentas de localização de lojas, onde os 
produtos podem ser comprados, além do e-
commerce, bem como um canal de interação 
entre empresa e clientes, colhendo 
informações, integrando os clientes ao 
processo criativo e inovador. 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Corrêa e Caon (2002) 

  

 Diante do conteúdo expresso, é possível visualizar o ganho proposto e esperado pelo 

mercado após o processo de implantação da proposta de valor, bem como o repensar e 

remodelar do negócio da empresa MF, sendo ainda permitido o entendimento de que bens e 

serviços são apenas instrumentos para concretização e consumo de valor, de ganhos e 

benefícios, prêmios gerados em troca da compra por parte do mercado consumidor. 
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7 AVALIAÇÃO 

 Apesar do plano de ação ainda estar em andamento, que ocorre em etapas, por uma 

decisão da empresa, e pela sua disponibilidade de recursos, houve o entendimento e a percepção 

de que ao aplicar a ferramenta de busca por produtos, seja no site institucional ou nas mídias 

sociais, a aproximação com o mercado vem ocorrendo. Tal fato, o da aplicação e 

disponibilização da ferramenta, culminou já na conquista de novos revendedores dos produtos 

fabricados. 

 No atual estágio, a plataforma de vendas da empresa, que servira como e-commerce em 

primeiro momento, e se transformará em marketplace com o tempo, está em fase final de 

desenvolvimento, e abrigará tanto os produtos vendidos, como servirá para acrescer a base de 

clientes da empresa, que será trabalhada de forma ativa, com envio de informações, em trabalho 

customizado, com entendimento do perfil do consumidor, seu comportamento de compra e 

demais métricas que auxiliarão a empresa na elaboração de novas estratégias. 

 Há o desafio de, ao aplicar o novo modelo proposto, aplicar efetiva comunicação da 

nova forma de atuação, dos novos benefícios advindos dos canais de venda e relacionamento, 

levando os atuais clientes à compra direta no e-commerce e no marketplace, além de capturar 

a atenção de novos potencias clientes e consumidores, convertendo-os em clientes ativos da 

empresa, e diluindo a desconfiança daqueles compradores habituais ao comercio 

preponderantemente físico. 

 Buscando ainda a geração de maior relacionamento e vínculo, a empresa está já 

trabalhando com maior assiduidade o seu posicionamento nas redes sociais Facebook, 

Instagram, e até mesmo iniciou a produção de conteúdo em um Blog localizado no site da 

empresa, onde se destacam as postagens de ambientes e dicas para casa, e a apresentação dos 

produtos da empresa. Tais ações estão agora dentro de um cronograma, e são executados por 

uma empresa de marketing digital parceira. 

 Primou-se a execução no plano de ação das propostas que envolvessem o menor ou mais 

efetivo uso de recursos, principalmente por conta da adaptação da empresa na execução de 

planos, e até mesmo para que seja possível a mensuração de resultados provenientes do que se 

planejou e executou, além disso, as ações que necessitam de maior alocação de capital 

financeiro, estão sendo aplicadas paulatinamente, pela escassez de recurso, mas não estão 
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deixando de serem executadas, com projeção de execução total em um curto prazo, como por 

exemplo, o lançamento do site de vendas já no início do segundo semestre do ano de 2018. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 

 Com a análise do cenário encarado e identificado na organização, o estado do setor em 

que a empresa se insere tanto no mercado interno, quanto no mercado externo, o presente 

trabalho possui a intenção de propor ações executáveis, e que em um primeiro momento sejam 

aplicadas em curto prazo, buscando propiciar impacto na forma como o mercado consumidor 

enxerga a empresa e sua oferta de valor, em produtos e na forma como vende e se relaciona. 

A busca pela aproximação e aplicação de tecnologias e ferramentas já existentes no 

mercado tem por fonte permitir aos clientes o encontro oportuno das soluções e benefícios, 

entregue através dos produtos que a empresa atualmente produz e comercializa, bem como a 

ampliação do portfólio comercial, com a execução de parcerias estabelecidas, para que o cliente 

tenha cada vez mais possiblidades do atendimento de suas necessidades e desejos. 

 Tal processo empregado cria condições para que a empresa desenvolva estratégias 

inovadoras que estimulem a conquista de vantagem competitiva, diante do seu novo modelo de 

negócio, onde o valor pode ser fomentado, por meio da integração de tecnologias de gestão, 

onde o relacionamento com o cliente é cada vez mais forte e disseminado, ainda com ampliação 

da percepção por parte dos clientes, de que a empresa pode ser referência de inovação no 

mercado em seu setor, principalmente por sua identificação de oportunidade de mercado, onde 

a integração de parceiros ampliam as ofertas de produtos aos clientes e consumidores.  

 É salutar o destaque de que ações são necessárias de forma constante, e não pontuais, 

bem como a visitação constante do desejo e necessidade que emana dos consumidores, com a 

interação direta, nutrindo e gerenciando o relacionamento com os clientes, portanto como 

partida ao novo comportamento de mercado, recomenda-se a aplicação da proposta de plano de 

ação, bem como a implementação do novo modelo de negócio, que tem por objetivo ajustar e 

permitir a criação de valor ao bem maior da empresa, seus clientes. 

 Atualmente, de posse do plano estruturado, a empresa tratada, diante da sua 

disponibilidade de recursos, aplica pontualmente a aproximação com o cliente, e a ampliação 

dos canais de contato, de forma que se permite o encontro dos produtos, e o potencial de 

consumo se expande, seja pela aplicação da ferramenta de busca de lojas parceiras dos produtos, 

ou ainda pela nova forma de interação em mídias sociais e canais da internet. 

 Em estágio final, a plataforma de vendas será lançada estrategicamente como uma 

empresa a parte, de forma que não ocorra desgaste junto aos atuais clientes que revendem os 
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produtos fabricados, sendo então uma concorrência leal e justa, além de permitir a revenda de 

produtos parceiros, e até mesmo concorrentes aos produzidos pela organização, o que possui 

poder de auferir novas fontes de receita, e maior leque de produtos ao mercado. 

 É preciso ainda que se destaque que há ciência da limitação de recursos, físicos, 

monetários, humanos, tangíveis e intangíveis, e que as otimizações de seus usos possuem poder 

de impactar no planejado versus realizado, além da disponibilidade, por parte da direção da 

empresa, da revisão constante de mercado, de planos, de ações e resultados, permitindo a análise 

e aprendizagem estratégica, levando ao exercício constante de elaboração de planos que 

permitam a manutenção da empresa, bem como a propiciação do desenvolvimento de curvas 

de crescimento, estratégias de defesa e da lançamento de oportunidades. 

 Recomenda-se a prática constante de alinhamentos e discussões, internas e externas, 

para o vislumbre de cenários ainda pouco praticados pelo mercado, a identificação de 

tendências produtivas, comerciais e de relacionamento, e a constante prática de entender o 

mercado para atender o mercado, de forma que o valor seja o principal ativo e atrativo da 

empresa.  

 Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, à medida que se efetuavam diagnósticos 

da situação e surgiam evidências da necessidade de intervenção dos gestores em relação a 

medidas necessárias à consecução dos objetivos estabelecidos, notava-se alguma relutância 

diante da quebra de paradigmas. Em decorrência desse processo, notou-se, dentre os efeitos 

favoráveis ao desempenho da empresa, um aprendizado que facilitou a transição de geração, 

uma vez iniciado o processo sucessório dos gestores da empresa, iniciado recentemente.  

O alinhamento com os participantes de ambas as gerações foi ajustando-se de acordo 

com a percepção e entendimento de novas possibilidades de atuação conjunta dos 

sucessores com a atual direção da empresa. Assim, observou-se o despertar da consciência para 

a possibilidade de criar valor aos clientes e consumidores, mediante a expansão dos canais de 

relacionamento e vendas, ampliando o território de atuação física e virtual. 

E por definir valor aos clientes e consumidores, destaca-se que para o segmento de 

clientes de consumidores finais, enquadrados predominantemente em família das classes C e D 

que são compradores de produtos e serviços na internet, pessoas que por necessidade, optam ou 

precisam residir sozinhas ou em grupos, a proposta de valor será inovação em produtos e canais, 

com relacionamento sustentável e próximo com os clientes, demonstrando respeito com as 
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necessidades e desejos de quem consome, valorizando o sacrifício e esforço de compra, 

cobrando um preço justo. 

Para o outro segmento de cliente identificado e trabalhado no novo modelo proposto 

para a empresa, onde se destacam pequenas empresas e empreendedores informais, que 

compram mesas e cadeiras dobráveis, em pequenas quantidades, ou peças únicas, para 

utilizarem em bares, restaurantes e outros estabelecimentos de alimentação fora do lar, a 

proposta de valor aplicada à empresa é de ser referência através da variedade de produtos que 

atendam às necessidades dos clientes coorporativos, propondo confiança, comodidade e 

conforto ao usuário que utilizar o e-commerce criado, para venda de produtos próprios e de 

parceiros, que atendam toda a cadeia de consumo do mercado de bares e restaurantes. 

Pela ampliação da eficiência e eficácia de um negócio, por meio de redução de custos, 

da otimização do aproveitamento de recursos e do fortalecimento de sua viabilidade econômico-

financeira, é possível ofertar ao consumidor a opção de aquisições que satisfaçam suas 

necessidades e desejos, contribuindo para a evolução da qualidade de vida.  

A experiência aplicada ao desenvolvimento da qualidade de gestão de uma empresa 

desafiada por condições semelhantes a tantas outras que cumprem o papel social de movimentar 

o sistema econômico, oferecer empregos e suprir bens e serviços essenciais ao público 

comprador, tende a contribuir com o exemplo passível de ser replicado em outras organizações 

em situação análoga, de forma a inspirá-las em suas opções estratégicas para a promoção do 

desenvolvimento de seus negócios. 
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