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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um projeto realizado com o objetivo de aproveitar a oportunidade de 
desenvolvimento de negócios da filial comercial, instalada no Brasil, de uma empresa 
multinacional fabricante de equipamentos industriais customizados. O projeto se alinha ao intento 
estratégico da empresa, em busca de opções para satisfazer demandas de produtos e serviços que 
podem ser produzidos e fornecidos localmente. O trabalho envolve a identificação e proposição de 
meios para o aproveitamento de oportunidades de aumento do volume de negócios, a partir da 
ampliação do volume de vendas de peças e prestação de serviços especializados para empresas que 
utilizam esses equipamentos de produção e movimentação de carga em suas operações. Pela 
identificação das necessidades dos clientes, a contextualização do mercado de atuação e o 
entendimento de como se pode criar valor para as partes interessadas proporciona o entendimento 
das lacunas a serem preenchidas para que os produtos e serviços tenham valor percebido pelos 
consumidores. O projeto contempla o entendimento da oportunidade, a análise e o diagnóstico da 
situação atual, permitindo o desenvolvimento de uma estratégia de crescimento e direcionando para 
o resultando de sustentabilidade econômica e financeira da empresa. Com base em referências 
teóricas em que se descrevem técnicas e instrumentos comumente utilizados com fim gerencial, 
procura-se equacionar a proposta de solução de modo a considerar todos os aspectos característicos 
da complexidade presente no processo decisório vivenciado no ambiente organizacional. A 
proposta resultante, que contempla inovação nas práticas de negócios da empresa, com a 
interpretação das oportunidades tendo o cliente como base na concepção da estratégia para a 
ampliação da abrangência de atuação no mercado, revelou-se passível de aplicação à situação 
identificada, além de replicável em condições semelhantes experimentadas em outras 
organizações. 
 
 
Palavras Chave: Desenvolvimento de Negócios; Estratégia; Criação de Valor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This paper describes a project carried out with the objective of taking advantage of the business 
development opportunity of a multinational manufacturing company’s commercial branch installed 
in Brazil that supplies customized industrial equipment. The project aligns itself to the strategic 
intent of the company, in search of options to satisfy demands of products and services that can be 
produced and supplied locally in the country. The work involves identifying and proposing ways 
to take advantage of opportunities to increase business volume, by increasing the volume of spare 
parts sales and providing specialized services to industries that use such equipment in their 
operations. By identifying customer needs, the contextualization of the market and the 
understanding of how to promote the value creation for all stakeholders, the study provides an 
understanding of the gaps to be filled so that the products and services have value perceived by the 
consumers. The project contemplates the understanding of the opportunity, the analysis and the 
diagnosis of the current situation, allowing the development of a growth strategy and directing to 
the resulting of economic and financial sustainability of the company by itself. Based on theoretical 
references describing techniques and instruments commonly used for managerial purposes, we 
seek to equate the proposed solution in order to consider all the characteristic aspects of the 
complexity present in the decision process experienced in the organizational environment. The 
resulting proposal, which contemplates innovation in the interpretation of the opportunities when 
focusing the customer as basis to the strategic concept for the expansion of the scope of the 
company's operations in the market, proved to be applicable to the situation identified and 
replicable under similar conditions experienced in other organizations. 
 
 
Keywords: Business Development; Strategy, Value Creation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta o relato de um projeto realizado com o objetivo de aproveitar 

a oportunidade de desenvolvimento de negócios de uma empresa multinacional do setor de 

fornecimento de equipamentos industriais com sede em um país da América do Norte, que instalou 

uma unidade para atendimento comercial em território brasileiro, de modo a satisfazer demandas 

de produtos e serviços que podem ser produzidos e fornecidos localmente.  

A empresa é detentora de tecnologia para a fornecimento de equipamentos customizados a 

empresas metalúrgicas de produção de metal primário, com abrangência para as indústrias de 

alumínio instaladas no Brasil. Visando à preservação da privacidade da identidade real da empresa, 

por questões de ordem estratégica, utiliza-se aqui a denominação fictícia One International.  

Atualmente, existem duas produtoras de alumínio em operação no Brasil e ambas foram 

equipadas pela One Internacional entre as décadas de 1960 a 1980, que continua a suprir o mercado 

nacional de peças sobressalentes para reposição de manutenção.  

Com o direcionamento estratégico de estar mais próxima do cliente, em agosto 2016 a 

empresa abriu um escritório comercial na cidade de São Paulo para fomentar a venda de materiais 

e prestação de serviços. Com esta estratégia foram identificadas necessidades que estão além do 

fornecimento de peças pela matriz norte-americana. 

Percebeu-se a necessidade de atendimento mais ágil da área técnica e voltado ao 

desenvolvimento de soluções para os problemas encontrados nas áreas de produção e assim, 

propiciar outras oportunidades de venda de serviços pela unidade comercial no Brasil, podendo 

acrescentar também a oferta de produtos desenvolvidos neste país, com potencial de geração de 

caixa e promover crescimento para a filial. 

O projeto resultante apresenta estratégias destinadas a promover condições de 

sustentabilidade econômico-financeira ao negócio. Adotou-se a metodologia orientada ao 

desenvolvimento de soluções de problemas organizacionais e aproveitamento de oportunidades 

apresentada por Marcondes, Miguel, Franklin e Perez, (2017), que propõe o entendimento do 

contexto e as decisões tomadas para o aproveitamento da oportunidade identificada. 

De acordo com Marcondes et al. (2017), um trabalho prático se distingue de estudos 

acadêmicos, em que se direciona o foco à ampliação de conhecimento teórico sobre fenômenos da 

administração, mas não dispensa a bagagem teórica para conferir fundamentação científica à 
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proposição de soluções de problemas e identificação de oportunidades. Com essa finalidade, 

procurou-se, a cada etapa do processo, buscar o aporte da literatura disponível sobre as questões 

envolvidas, de forma distribuída ao longo de toda a estrutura do texto. 
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2 ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE 

 

Com o fim de proporcionar a compreensão das circunstâncias que motivaram a realização 

do presente estudo, apresenta-se, neste tópico, uma descrição dos produtos e do negócio da 

empresa, seu mercado de atuação, concorrentes e a oportunidade identificada.  Por se tratar de uma 

abordagem de temas estratégicos de negócios a serem compartilhadas com a comunidade 

acadêmica e empresarial, assim como o nome real da empresa que constituiu objeto do estudo, 

também se disfarçou a denominação de seus clientes na apresentação de dados concretos 

considerados para a compreensão da situação. Assim sendo, os clientes são identificados apenas 

pela região geográfica de sua localização. 

 

2.1 O produto e o negócio da empresa 

 

Fundado na década de 1920, a One Internacional é um grupo de engenharia industrial que 

projeta e fabrica máquinas, equipamentos de processo e linhas de produção para grandes 

organizações multinacionais nas áreas: siderúrgica, mineração, alumínio e indústria de 

transformação em geral. Com um extenso histórico de fornecimento de produtos e serviços, ele 

possui conhecimento tecnológico para desenvolvimento e fabricação de equipamentos industriais 

integrando a experiência aplicada a diversos ramos de negócios.  

Para a indústria de metal primário, seu portfolio oferece: transportadores de carga, 

alimentadores de fornos, pontes rolantes, conectores de barramentos, central de tratamento de gases 

e outros. Por décadas, tem sido um dos principais fornecedores de equipamentos industriais, 

incluindo para as empresas metalúrgicas instaladas no Brasil. 

A partir do início dos anos 2000, a empresa implantou centros de serviço como parte de 

uma estratégia global de aumentar a receita de vendas de materiais de reposição e prestação de 

serviços de atendimento técnico. Além da matriz, na América do Norte, os centros de serviços 

foram distribuídos em vários países para atendimento em suas respectivas regiões de atendimento: 

na China, na África do Sul, na Austrália e na França.  

Instalada em São Paulo, a filial no Brasil é uma unidade de negócios que foi concebida com 

a finalidade comercial para atuar como subsidiária e assim, promover a venda de peças de 
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reposição, projetos de engenharia, serviços complexos de assistência técnica que demandam mão 

de obra vinda do centro de serviço norte-americano. 

Por não possuir fábrica ou uma estrutura técnica no país, os serviços que demandam 

engenharia, auditoria de certificação de normas técnicas e suporte técnico, bem como o 

fornecimento de materiais sobressalentes e equipamentos novos, são intermediados pelo escritório 

no Brasil, mas com a contratação direta entre o cliente e a matriz norte-americana. 

Para os componentes que têm possibilidades de serem reformados, a filial brasileira tem 

autorização para analisar o serviço que deve ser executado. Para isso, é necessário haver uma 

oficina qualificada e homologada com um contrato de confidencialidade para que haja o envio das 

informações técnicas, desenhos e padrões do fabricante para assegurar a qualidade. Existe, 

portanto, uma preocupação quanto à utilização da tecnologia, de forma não autorizada pela One 

Internacional por esse agente terceirizado, que pode usar das informações fornecidas e se tornar 

um concorrente, caracterizando um comportamento oportunista em busca de proveito próprio, 

descrito por Williamson (1985), trazendo um risco para o negócio.  

 

2.2 Os concorrentes e o mercado 

 

A One Internacional fornece equipamentos utilizados em siderurgias, metalúrgicas e portos. 

No processo de produção de metal primário são fornecidos: pontes rolantes e pórticos de manuseio 

e elevação de cargas, sistemas de tratamento de gases, veículos de transporte de resíduos, fornos 

de fusão, estruturas de abastecimento e silos de estocagem.  A Figura 1 apresenta exemplos desses 

equipamentos em uma área operacional.  

 Além dos equipamentos, também são comercializados: sistemas de monitoramento e 

controle, sobressalentes de reposição e serviços técnicos que podem ser de manutenção ou 

modernização. 
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Figura 1 – Equipamentos para indústria 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos produtos projetados pela empresa 
 

2.2.1 Concorrentes 
 

A fabricação de equipamentos industriais evoluiu juntamente com a demanda por 

produtividade das fábricas e que hoje foca na aplicação da tecnologia para se obter confiabilidade 

no funcionamento, conectividade das máquinas, sistemas de comunicação mais rápidos e 

interativos que permitam maior rapidez na tomada de decisões e estabilidade operacional.  

O mercado para equipamentos novos está relacionado a investimento em aumento de 

capacidade ou de novas áreas de produção, se iniciando pela elaboração de projetos adequados às 

necessidades definidas até o fornecimento que se conclui com a entrega do equipamento 

funcionando. Assim, os atores são as grandes empresas fabricantes, das quais podem ser citadas: 

Nuel, Metso, Krone Cranes, Jaso, entre outras.  

Algumas destas empresas também possuem oficinas instaladas no Brasil e com capacidade 

de fornecer peças de reposição, de reformar equipamentos e de serviços de manutenção e 

modernização. No entanto, enfrentam outros concorrentes menores, geralmente oficinas de 

fabricação mecânica e elétrica que estão localizadas em grandes polos industriais, com a expertise 
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de nacionalizar as peças de reposição e, ainda, de substituir sistemas elétricos por componentes de 

fabricantes consolidados como Siemens, Schneider, Bosch, entre outros. 

Trata-se, portanto, de um ambiente que oferece muitas opções de suprimento, tanto para a 

disponibilização de peças mecânicas e sistemas elétricos como também de oferta de serviços 

diversos: engenharia, manutenção e até mesmo de fornecimento mão de obra para serviços gerais. 

   

2.2.2 Mercado 
 

Existem atualmente duas fábricas em operação no Brasil, uma localizada na Região Norte 

do país e outra na Região Sudeste. Em todas elas, as pontes rolantes utilizadas para manuseio na 

área de produção foram projetadas e fornecidas pela One Internacional, entre os anos de 1965 a 

1985, somando 80 equipamentos nestas duas unidades. Devido ao tempo de instalação e a evolução 

tecnológica, a obsolescência é um fator de preocupação e um dos principais argumentos para a 

realização de algum tipo de intervenção, seja na manutenção preventiva ou na modernização. 

A venda de materiais e serviços é feito pela unidade de negócios da matriz que fornece 

produtos para as duas fábricas de metal primário em operação. Até o ano de 2015, o resultado de 

faturamento anual não passava de 100 mil dólares. Com a implantação do escritório comercial no 

Brasil em 2016, o resultado financeiro passou para 1,1 milhão e nos anos seguintes, saltou para um 

patamar superior a 3,5 milhões de dólares anuais. A evolução do faturamento está apresentada na 

Figura 2. 

  
Figura 2 – Evolução de vendas no Brasil 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados estimados (2018) 
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Em um mercado caracterizado pela venda de itens de reposição e de serviços técnicos, o 

ambiente de negócio se apresenta favorável para o aparecimento de concorrentes, que podem ser 

de pequeno, médio e grande porte, e ainda que possam ser especializados em itens específicos, tais 

como materiais mecânicos, elétricos e fornecimento de mão de obra especializada no atendimento 

às indústrias. 

 

2.2.3 Performance no Mercado Definido 
 

Em grande parte, o resultado da One Internacional ocorreu devido ao aumento da presença 

no cliente da Região Norte do Brasil por um trabalho de avaliação técnica de vida útil dos ativos, 

em 2016. Foi identificada a necessidade de implantar um projeto de reforma dos equipamentos de 

produção, gerando um contrato para fornecimento de materiais, serviço de supervisão e de 

montagem, com a contratação de mão de obra proveniente da fábrica norte-americana, refletindo 

no aumento de faturamento para a matriz a partir desse ano.  

Durante a execução do projeto, houve dificuldade de obtenção e renovação de vistos de 

trabalho para os estrangeiros que estavam trabalhando nas atividades do contrato. Para conter o 

risco de falta de pessoal, o escritório do Brasil realizou a contratação de dois técnicos, passando a 

oferecer este serviço e suportando o contrato celebrado entre a matriz e o cliente. 

O fortuito de se ter os técnicos brasileiros trabalhando diretamente com o cliente trouxe 

outras demandas de manutenção que foram levantadas e endereçadas para a filial da One no Brasil, 

tais como suporte às atividades rotineiras de manutenção preventiva e corretiva, recuperação de 

subconjuntos e fornecimento de sobressalentes nacionalizados.  

O resultado destas ações para as vendas do grupo, apresentado na Figura 2, também 

contribuiu para uma alavancagem nas atividades e na geração de caixa para a o escritório do Brasil, 

gerando um fluxo de caixa mensal superavitário, permitindo financiar as atividades da filial até 

meados de 2019. Até então, todos os custos operacionais da filial eram desembolsados pela matriz. 

Por uma análise dos faturamentos, das despesas registradas mensalmente e da diferença 

entre estes valores, é possível verificar uma projeção que mostra o financiamento das atividades 

até agosto de 2019, quando ocorre uma inflexão e a redução de caixa até início de 2020. A Figura 

3 representa a situação no momento em que ocorreu a celebração do contrato com a filial e mostra 

o fluxo de caixa com a indicação da diferença entre o crédito, o débito e a projeção de sua diferença. 
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Figura 3 – Fluxo de caixa do escritório Brasil 
Fonte: Elaborado pelo autor com dados estimados (2018) 

 
Por ser uma representação da estática, com os dados registrados no início do ano de 2018, 

o gráfico mostra que mesmo se a filial brasileira não vender qualquer produto ou serviço até o fim 

do contrato, em agosto de 2019, ainda assim terá caixa para pagar os custos operacionais até o 

início de 2020. 

O mercado de equipamentos de manuseio de carga para a indústria de metal primário é 

restrito devido à tecnologia incorporada. No Brasil, tais indústrias são equipadas pela One 

Internacional. Esta situação poderia ser bastante confortável para um fornecedor, mas por se tratar 

de transações comerciais de importação, o câmbio e o tempo de transporte são fatores que 

contribuem de forma negativa para esse mercado de reposição e de fornecimento de serviços. Como 

consequência, propicia o aparecimento de prestadores de serviços locais e de desenvolvimento de 

peças nacionalizadas por oficinas e por fornecedores de sistemas eletromecânicos. 

Um levantamento de gastos de manutenção para conserto de componentes e subconjuntos 

que são utilizados nos equipamentos fabricados pela One Internacional, feito junto ao planejamento 

de manutenção dos respectivos clientes, tem registrado o percentual da participação de venda da 

matriz até final de 2015, e está mostrado na Tabela 1: 
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Tabela 1 
Participação de Mercado 

CLIENTE GASTO COM MANUTENÇAO PARTICIPAÇAO ONE 

Região Norte R$ 1.700 mil 4,5% 

Região Sudeste R$ 1.350 mil 0% 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados estimados (2018) 

 

Os valores informados representam a ordem de grandeza, servindo apenas como parâmetro 

de entendimento deste mercado. Os gastos declarados com manutenção estão distribuídos pela 

compra de itens importados, pela contratação de diversos prestadores de serviços, oficinas de 

fabricação eletromecânica e lojas de componentes elétricos e mecânicos instalados tanto na região 

geográfica onde as fábricas estão instaladas, quanto nas que estão em grandes centros urbanos.  

Estas empresas regionais, geralmente de pequeno e médio porte, nem sempre conseguem 

prover produtos que atendam integralmente aos critérios de qualidade exigidos, mas quando se 

considera somente o preço e prazo, estes podem ser mais vantajosos que as condições comerciais 

apresentadas pela importação. Por outro lado, o atendimento e venda feitos pela filial no Brasil 

pode representar uma oportunidade, que será descrita na sequência, no item 2.3. 

 

2.3 Oportunidade percebida 

 

A oportunidade se configura com o aumento do faturamento de vendas e serviços da 

empresa pelo escritório no Brasil tornando a unidade de negócios sustentável e financeiramente 

independente da matriz norte-americana. Uma avaliação mais aprofundada, que é parte 

componente deste trabalho, deve indicar o direcionamento para se definir quais ações devem ser 

tomadas e os recursos necessários para se aproveitar a oportunidade percebida. Pelas características 

de customização dos produtos ofertados pela empresa, o foco em entender as necessidades dos 

clientes se configura como um fator fundamental para a formulação da estratégia e seu 

desdobramento para toda a organização. 

Para tanto, podendo não somente atender às necessidades dos atuais clientes da indústria de 

produção de metal primário, mas também fomentar a capacidade de fornecimento para outros tipos 

indústrias de transformação e logística que utilizam equipamentos similares, tais como 
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siderúrgicas, mineradoras e portos. São segmentos ainda não explorados, mas com um grande 

potencial de vendas dos produtos oferecidos pela empresa. 

O entendimento deste ambiente de negócios e aproveitamento da capacidade de 

planejamento e execução por parte da organização permite a formulação de um direcionamento 

estratégico para desenvolvimento do negócio no país. 

 

2.4 Caracterização da oportunidade 

 

A One Internacional fornece produtos para a indústria de transformação, conforme descrito 

anteriormente, fortemente caracterizado pela relação de fornecimento de um negócio para o outro, 

ou business to business – B2B. Os clientes atuais são produtoras de metal primário e seus processos 

internos de compras são similares, ou seja, a necessidade de aquisição de serviços ou materiais tem 

origem: na área operacional, no setor de manutenção ou na área de investimentos.  

A definição técnica usualmente é desenvolvida por estas áreas que podem, ou não, requerer 

apoio do setor de engenharia de projetos. Definido o escopo, o setor de compras procura as 

empresas com capacidade para atender aos requisitos especificados, fazendo uso de sua cadeia de 

suprimentos e de acordo com seus procedimentos formalizados para a aquisição. 

A cadeia de suprimentos tradicional apresenta a integração de todas as etapas do processo, 

iniciando com o fornecimento de matéria prima, transformação na indústria, distribuição para a 

rede de comércio e chegando até o consumidor final. O produtor é o primeiro elemento da cadeia 

e que fornece a matéria prima para o fabricante ou indústria, que tem a finalidade de transformá-la 

em produtos comercializáveis.  

Tanto as indústrias de produção de metal quanto os fabricantes de equipamentos estão 

caracterizados na cadeia de suprimentos, estando na primeira ou segunda etapa do fornecimento, 

pois devido à característica do tipo de produto, nem sempre há uma conexão com a rede de varejo, 

que é a interface com os consumidores finais. A One Internacional tem como modelo de negócio 

o fornecimento de produtos para a indústria, estando posicionado na segunda etapa do fluxo. A 

Figura 4 destaca a relação comercial descrita. 
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Figura 4 – Cadeia de suprimento: Destaque para fabricante de equipamento 
Fonte: Adaptado pelo autor com base Portal Administração (2017) 

 
O processo de identificação da necessidade, seja de uma melhoria incremental que é a 

manutenção das condições operacionais ou de grandes melhorias que podem demandar 

investimentos, é feito pela área de operação, manutenção e/ou engenharia. Também, essa 

identificação pode ser indicada por sugestão do fornecedor que usualmente tem acesso às áreas 

técnicas dessas empresas, exercendo assim o seu papel intrínseco de fomentar seus resultados de 

vendas. 

Internamente, as empresas possuem uma relação de cliente-fornecedor. As áreas técnicas e 

operacionais interagem com as áreas de apoio com características semelhantes às existentes nas 

relações comerciais externas. Como exemplo, um determinado setor especifica sua demanda, como 

a área de manutenção que fornece as especificações técnicas para o setor de compras. Em 

sequência, os fornecedores externos são consultados e a melhor proposta comercial é definida. O 

setor de compras retorna para a área de manutenção com a proposta finalizada. Estas relações 

internas e externas estão representadas no Quadro de Fluxo de Demanda, na Figura 5. 

 

 

 

 

Fluxo de Informação

Fornecedor de Equipamentos
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Figura 5 – Quadro de fluxo de demanda 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nas atividades comerciais desenvolvidas na empresa (2018) 

 
A atuação comercial é feita por meio de visitas agendadas junto às áreas técnicas dos 

clientes, geralmente nos setores de manutenção ou de projetos. Em conjunto, são identificadas as 

demandas dessas áreas e após análises e ajustes, são propostas soluções descritas pelos escopos de 

fornecimento. Validados pela área técnica demandante, elas são direcionadas para o seu setor de 

compra que emite uma requisição de cotação para o mercado. Assim, quanto melhor definido o 

escopo e direcionamento para as soluções propostas de domínio técnico da One, maior a chance de 

êxito de fornecimento. 

 

2.4.1 O negócio One e seus Stakeholders 
 

A One Internacional possui uma estrutura de atendimento equipada com escritório de 

engenharia, equipe técnica para atendimento de serviços de manutenção e de emergência, oficina 

de fabricação de equipamentos e seus subconjuntos e com estoque dimensionado para pronta 

entrega de itens de alta rotatividade. Devido à sua localização, o atendimento fica mais concentrado 

às plantas metalúrgicas da América do Norte. Sua subsidiária comercial no Brasil atende ao 

mercado nacional, mais especificamente às duas empresas atualmente em operação. 
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Os Stakeholders são grupos de interesse no negócio, sendo que os principais, considerados 

para a análise no processo de criação de valor, são: a matriz norte-americana, que é a patrocinadora; 

e as plantas de produção de metal primário que são clientes e demandam serviços técnicos 

especializados e sobressalentes confiáveis. 

Durante o processo de implantação do escritório comercial no Brasil, o direcionamento das 

operações foi: estar mais próximo dos clientes para retornar rapidamente as necessidades 

levantadas, prover as soluções que estejam adequadas a essas necessidades e fornecer os produtos, 

seja através da matriz ou ainda da filial local.  

Para um melhor entendimento das expectativas existentes dos clientes, foram realizadas 

visitas às áreas de engenharia, manutenção e de operação dessas empresas que estão ativas e que 

mantêm um volume de compra de materiais sobressalentes de reposição. 

Para buscar uma forma de melhor entender a percepção dos clientes, e de gerar negócios, 

as visitas técnicas foram programadas para contemplar uma agenda de reunião com analistas de 

compras, engenheiros de projeto, engenheiros de manutenção e gerentes das respectivas áreas. 

Durante essas reuniões, uma pesquisa qualitativa foi realizada de maneira que se mantivesse uma 

informalidade e buscar entender as opiniões individuais. Assim, as seguintes perguntas foram 

colocadas:  

a) Qual é a percepção que você tem sobre a One? 

b) Qual é a sua expectativa quanto ao atendimento daqui para frente? 

Os registros foram feitos nas atas de reunião e permitiram uma compilação das respostas, 

de uma população de 12 pessoas entre gerentes, engenheiros de manutenção e compradores. Dentre 

algumas das respostas, um gerente de manutenção expressou: “não temos tempo para esperar um 

atendimento técnico vindo de outro estado, imagina de outro país”, e completou que “os 

equipamentos existentes são muito confiáveis e robustos, mas precisa de atualização”. A defasagem 

tecnológica também foi comentada por um engenheiro da mesma empresa: “existem novas 

tecnologias de controle e já estamos testando com alguns fornecedores de sistemas eletrônicos, 

vocês precisam estar mais próximos se realmente pretendem fazer parceria”. 

O setor de compras também se mostrou resistente em adquirir material importado quando 

descreveu as etapas e o tempo para se trazer algum material de outro país: “já conseguimos 

desenvolver fornecedores locais que são mais baratos e com menor tempo de entrega. Mesmo 

sabendo que a qualidade é um pouco inferior, mas se dá tempo de eu repor para o meu estoque, 
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isso já atende a necessidade da manutenção”. No outro cliente, o analista de compras sugeriu: “se 

a sua empresa estivesse no país, se pensaria até em contrato de fornecimento contínuo para as peças 

de maior consumo”. Outros comentários vieram do setor de engenharia: “trabalhar as nossas ideias 

junto com o fabricante é ótimo para melhorar ainda mais o nosso conhecimento e o processo”. A 

gerência ainda questionou por que a empresa não procurou ter vindo antes para se instalar no país, 

completando: “é uma boa notícia saber da instalação da sua base aqui no Brasil, pois entendo que 

teremos um melhor suporte”.   

Dos registros de reunião e mesmo de conversas informais com os representantes dos 

diversos setores dos clientes, as respostas permitiram fazer uma compilação, conforme segue:  

a) Quanto à percepção:  

• A proximidade da One pode ajudar no melhor conhecimento técnico sobre os 

equipamentos; 

• A distância nesses últimos anos fez com que as empresas buscassem soluções locais 

e diversos itens já foram substituídos por peças nacionalizadas por terceiros;  

• A One mostrou uma boa postura ao estar tomando ações para estar mais próxima de 

seus clientes. 

b) Quanto à expectativa:  

• Aumento da interação com as áreas de projetos e manutenção para propor 

modernização e aplicação de novas tecnologias; 

• Atendimento mais rápido, principalmente na entrega dos materiais importados 

através de uma diligência melhor; 

• Redução dos preços com o fornecimento de peças originais, mas fabricadas no 

Brasil; 

• Programação de visitas periódicas para identificação de novas oportunidades. 

A identificação das partes interessadas e o entendimento das suas expectativas 

possibilitaram um conhecimento mais aprofundado dos pontos convergentes, bem como suas 

discrepâncias, de forma que seja possível estimar os esforços necessários na busca de resultados 

que sejam satisfatórios para todos. Estas informações são trabalhadas para que se possa ter uma 

estratégia de implantação robusta e eficaz. 

O ponto de partida consiste em considerar o cliente como elemento central para a elaboração 

da estratégia a ser proposta (Priem, 2007), visto que a captura de valor acontece quando há a oferta 
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de benefícios que são devidamente pagos por se atender ao que o consumidor precisa. O conteúdo 

do levantado durante o contato com os clientes e o contexto atual dos negócios da organização 

proporciona condições para utilizar o Processo de Criação de Valor. 

 

2.4.2 Definição da criação de valor 
 

O processo de criação de valor considerado neste projeto, segundo Miguel, Marcondes & 

Caldeira (2018) apresenta um conjunto de perspectivas que, postos no diagrama, se complementam 

e servem como um mapa para organizar o entendimento do negócio em estudo. 

A Figura 6 mostra os elementos que compõem o processo de criação de valor: Mercado; 

Inteligência; Recursos (Resource-Based Review) RBV, Capacidade Dinâmica; Competências 

Fortes; Oferta de Valor; e Comunicação e Entrega ao Mercado. 

 

 

 
Figura 6 – Processo de Criação de Valor ao Cliente  

Fonte: Miguel et al., (2018) 

 

No que se refere ao Mercado, observa-se que as indústrias de metal primário instaladas no 

Brasil utilizam equipamentos especializados em sua produção e dentre estes, as pontes rolantes de 
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operação. A One é fabricante desses equipamentos de manuseio e assim denominada OEM, 

abreviação de Original Equipment Manufacturer. A confiabilidade desses equipamentos está 

relacionada à garantia de produção e pode interferir na qualidade do metal produzido. Os negócios 

realizados são necessariamente entre o fornecedor e as indústrias, caracterizando o seguimento de 

mercado como sendo B2B, Business to Business.  

Os produtos desenvolvidos pela One Internacional são concebidos pelas soluções técnicas 

elaboradas para resolver problemas que causam efeitos negativos na operação, isto quando as falhas 

são atribuídas ao funcionamento desses equipamentos. O direcionamento de mercado é estar 

orientado para o cliente, cujo entendimento das suas necessidades se caracteriza como o principal 

direcionador das atividades técnicas e comerciais, permitindo a captação dos negócios levantados. 

Outros fatores também podem ser considerados para complementar a composição da estratégia: 

orientação para o produto (inovação e tecnologia) e para produção (custo e processo), Kotler & 

Keller (2012).  

Quanto à Inteligência, ainda há uma necessidade de desenvolvimento de um sistema 

robusto. No entanto, o conhecimento do mercado tem ocorrido durante o contato com os clientes 

nas visitas agendadas, quando ocorrem as reuniões formais e, também, nas conversas informais de 

corredor. Ainda que seja uma relação B2B, muitas informações são melhor compreendidas nos 

momentos de menor formalidade, nos intervalos para o “cafezinho” com os demandantes ou 

mesmo usuários finais dentro da organização. Esta é a forma mais confiável de saber quem são os 

concorrentes, quais são as propostas de investimentos nas fábricas e as ações internas para 

atendimento de algum requisito legal. Também, é nesse contato que o cliente é encorajado a 

expressar as necessidades e dar feedback das atividades em andamento ou realizadas. 

Os registros de reuniões são formalizados com acordo dos participantes e esses documentos 

geram os planos de ação a serem acompanhados pelas partes. Esse registro é feito em um banco de 

dados com acesso comum entre as unidades de negócio na América do Norte e no Brasil para 

nivelamento dessas informações. Internamente são registradas as percepções que podem ser 

ofertadas como serviços ou venda de materiais e ofertadas para os clientes, associando a uma 

solução para uma possível necessidade.   

Em relação a Recursos RBV, Capacidade Dinâmica; Competências Fortes, se entende 

quando a companhia olha para si própria e avalia seus recursos no intuito de criar uma oferta de 
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valor, Miguel et al. (2018). Assim depende da capacidade de atendimento pela base instalada no 

país para seus clientes e seus recursos para prestar atendimento e competências.  

A estrutura existente no Brasil favorece a proximidade da empresa e clientes de forma a 

manter uma periodicidade de visitas e estar identificando as oportunidades nessas ocasiões. No 

entanto, os serviços de engenharia ou atendimento técnico não estão disponíveis no país e quando 

requisitado, só podem ser atendidos seguindo uma programação definida pela matriz. Uma oficina 

de fabricação de peças está sendo homologada para fornecimento com projetos emitidos pela área 

de engenharia da matriz e permite uma produção local com uma redução de prazo e custos. 

A capacidade de fornecimento atual está estruturada para fabricações de acordo com os 

projetos, para serviços de recuperação de componentes dos equipamentos de manuseio e elevação 

de cargas, auditorias de processo e supervisão de atividades de manutenção.   

A gestão das informações garante a segurança na guarda da tecnologia desenvolvida e a 

área de engenharia, ainda que localizada no escritório da matriz, provê um suporte para consultoria 

e novos desenvolvimentos. Por se tratar de um equipamento regulamentado, as normas de 

segurança operacional dificultam a entrada de concorrentes que não possuem tecnologia para este 

tipo de fornecimento. 

Tratando-se de Oferta de Valor, a proposta de criação de valor é construída a partir do 

entendimento das necessidades com presença permanente junto ao cliente para desenvolvimento 

de soluções conjuntas e que a One seja percebida como parceira preferencial de negócio. Os 

serviços a serem ofertados e a venda de materiais deve estar sempre alinhados com um escopo 

muito bem definido e assim, preparar a oferta técnica que seja customizada e com vantagens 

financeiras perceptíveis. Para a empresa, este tipo de aproximação faz com que outros fornecedores 

tenham pouca possibilidade de entrar na concorrência e, assim, a margem de lucro seria aumentada. 

Este é um processo que precisa ser avaliado a cada fornecimento ou mesmo quando o 

negócio não for concretizado. Somente assim seria possível se obter uma análise mais apurada dos 

fatores que propiciaram aquele sucesso ou a perda e, então, reformular as etapas que vão desde o 

levantamento das oportunidades até a oferta do valor. 

A respeito da Comunicação e Entrega ao Mercado, a comunicação é um item componente 

de oferta de valor e contribui para a forma de como o cliente percebe o fornecedor, ou seja, faz 

parte da composição do produto. O cuidado na preparação da oferta demonstra o conhecimento 



26 
 

técnico, traduzindo da necessidade do cliente em um escopo abrangente e com a minimização de 

riscos de contrato. Os elementos descritos estão apresentados na Figura 7. 

 
Figura 7 – Elementos do processo de criação de valor  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Efetivado o negócio, o produto fornecido deve ser compatível com a expectativa gerada 

desde o início do processo. Como exemplo de um serviço que foi contratado, este era composto 

por levantamento de campo, cálculos de adequação do projeto ao uso atual e elaboração de 

relatório. A entrega do documento foi realizada no prazo. No entanto, devido ao conteúdo relatado 

ter apresentando condições críticas de segurança de funcionamento e a constatação de alguns riscos 

operacionais, o cliente se mostrou incomodado a ponto de questionar os critérios e ameaçar não 

seguir com o projeto. Foi necessária a atuação imediata da direção da One Internacional para atestar 

a responsabilidade quanto ao que foi apresentado. Foi então agendada uma reunião presencial com 

os gerentes e envolvidos nesse projeto, nas dependências do cliente, quando todos os 

esclarecimentos foram prestados. Como resultado, a empresa foi contratada para coordenar a 

execução de atualização dos equipamentos. 

Uma vez compreendidos esses aspectos, apresenta-se a seguir a caracterização do processo 

de criação de valor que permite o entendimento desta fase atual de funcionamento da empresa, de 

O direcionamento de mercado é estar orientado para o cliente, cujo entendimento das suas
necessidades se caracteriza como o principal direcionador das atividades técnicas e comerciais,

permitindo a captação dos negócios levantados.

MERCADO

O conhecimento do mercado: presença nos clientes, identificar carteira de projetos e mapear
investimentos em andamento. Registro: banco de dados integrado com informação de demandas que

se tornaram negócios ou não. Oferta de projetos de modernização e melhoria de processos.

INTELIGÊNCIA

A estrutura existente no Brasil favorece a proximidade da empresa e clientes (identificar oportunidades)
Oficina de fabricação de peças homologada: fornecimento local com uma redução de prazo e custos.

Gestão das informações técnicas e comerciais assegurando a segurança e disponibilidade.

RECURSOS
RBV

CAP. DINÂMICA
CORE

COMPETENCES

Presença permanente no cliente, desenvolvimento de soluções conjuntas, ser percebido como parceiro
de negócio. Proposta técnica customizada e com vantagens financeiras percebidas. Oferta de

atualização tecnológica integrada com sistemas de monitoramento e controle de ultima geração.

OFERTA DE 
VALOR

O processo de comunicação ocorre antes, durante e depois da entrega do produto: entendimento de
escopo, venda, revisão de escopo de projeto, divulgação e acompanhamento do planejamento,

manuais, pós-venda.

A comunicação adequada é parte componente dos produtos fornecidos.

COMUNICAÇÃO 
E ENTREGA AO 

MERCADO
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como definir ações para ser bem percebida e o quanto os produtos podem criar valor para a geração 

de resultados. 

Com a entrevista realizada de maneira individualizada, foi possível obter retorno sobre a 

percepção do cliente quanto ao que está sendo feito pela empresa até o momento e sobre o que 

pode ser melhorado. Ao passar pelos cinco elementos do processo e antes de reiniciar o ciclo, é 

preciso definir uma forma de medir os resultados, tal como sugerido o Balanced Scorecard, 

conhecido como BSC, Kaplan & Norton (2004). Mesmo com as ferramentas existentes para 

registro de dados de vendas, relatórios de visitas e resultados financeiros, se faz necessário o 

controle e avaliação dos resultados periodicamente. A Figura 8 apresenta um resumo esquemático 

para ilustrar a criação de valor neste caso descrito. 

 

 
Figura 8 – Síntese da criação de valor 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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O escritório comercial da filial Brasil começou suas operações com o objetivo de fomentar 

o aumento de negócios entre a matriz e as empresas de fabricação de metal primário instaladas no 

país. A partir do entendimento das demandas dos clientes e a identificação do potencial de 

realização de negócios diretamente pelo escritório, a revisão da forma de atuação e oferta dos 

produtos à luz do Processo de Criação de Valor propiciou o desenvolvimento de uma estratégia, 

que utilizando os modelos e ferramentas gerenciais, se elaborou um plano de ação de forma a 

potencializar a realização de negócios pela unidade local. 

 

2.5 Objetivo 

 

Este trabalho tem como foco o aproveitamento da oportunidade identificada promovendo o 

aumento de vendas de materiais e serviços pela unidade de negócios brasileira. O objetivo é 

apresentar ações que possibilitem à unidade de negócios no Brasil se tornar financeiramente 

sustentável e independente de sua matriz.  
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3 DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

 

3.1 Processo e técnicas adotadas no diagnóstico 

 

No setor de metalurgia, nas duas indústrias de alumínio primário existentes no Brasil, os 

equipamentos instalados foram fabricados com a tecnologia exclusiva fornecida pela One, que 

também pode ser aplicada a outras indústrias de grande porte e que possuem característica de 

processo similares. A implantação de uma unidade de negócios no Brasil tem a finalidade de 

aumentar a proximidade com esses clientes e a oferta de produtos com qualidade reconhecida pelos 

usuários são fatores combinados para explorar uma oportunidade de mercado. 

Barney e Hesterly (2011) propõem que a análise e o diagnóstico estratégico envolvem a 

observação do processo de conhecimento da razão de existência da empresa, ou seja, sua missão e 

objetivos, conhecendo-se, portanto, o direcionamento a ser praticado no dado mercado. Se 

considera também como o ambiente interfere nas suas atividades da empresa e como ela está 

adequada para enfrentar as bondades e adversidades desse ambiente. Na sequência, será 

identificado o caminho a escolher, implementar as estratégias dessa escolha e criar, então, a 

vantagem competitiva. O referido processo está ilustrado na Figura 9. 

 

 
Figura 9 – Processo de administração estratégica 
Fonte: Barney & Hesterly (2011) 

 
Trazendo para a realidade da empresa, a missão foi definida com a perspectiva de esta seja 

percebida como a parceira preferencial dos seus clientes e assim, as ações de todos os empregados 

devem corroborar para a validação dessa definição. Quanto aos valores, estes estabelecem a base 

para a compreensão das atitudes e da motivação dentro de uma organização, além de influenciarem 

nas percepções de cada empregado nos diversos departamentos e das demais partes interessadas, 
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também conhecidas como stakeholders, Robbins (2002). Os objetivos derivam da missão e estão 

voltados para se ter um entendimento das necessidades dos clientes, atuando para: 

• Planejar e executar as visitas periódicas; 

• Solucionar os problemas propostos pelos clientes;  

• Fornecer produtos e serviços que estejam adequados às necessidades identificadas. 

Após a definição da missão e objetivos, o passo seguinte é entender as características da 

empresa que podem contribuir para o desenvolvimento dos objetivos e que podem vir a criar 

barreiras para tal. Da mesma forma, a análise do ambiente em que ela está inserida ajuda a 

identificar as condições atuais do mercado e demais fatores que podem contribuir na geração de 

oportunidades. No processo de Administração Estratégica, esta etapa é caracterizada pela Análise 

Externa e Interna. 

Utilizamos aqui a matriz SWOT, que lida com a análise da condição atual estabelecendo 

objetivos realistas e sem a necessidade de investir em grandes recursos para sua execução, 

(Humphrey, 2005). A análise SWOT idealizada no modelo de Matriz 2 x 2 é composta de 

elementos externos: Oportunidades (Oportunities) e Ameaças (Threats), e internos: Forças 

(Strengths) e Fraquezas (Weaknesses).  

O conteúdo apresentado na seção 2.4.2, sobre criação de valor, aborda a integração entre 

aspectos externos relativos ao mercado e internos, correspondentes a recursos, competências e 

capacidades. No caso com que se trabalha neste estudo, portanto, é importante considerar os 

elementos que configuram o contexto analisado.  

Aqui estão destacadas as características do ambiente externo à organização e que são 

independentes de sua interferência direta, trazendo como oportunidades: a necessidade do mercado 

por serviços mais especializados e que assegurem maior confiabilidade, a atualização tecnológica 

para acompanhar as tendências globais de modernização, e as mudanças de governo, que podem 

trazer uma melhor condição nas políticas comerciais. 

Os itens que compõem o quadro de oportunidades da Figura 10, são:  

• Demanda do mercado por atualização tecnológica: as empresas buscam melhor 

eficiência em suas operações e a obsolescência de sua produção pode reduzir 

competitividade e aumentar custos; 

• Demanda por peças de reposição de qualidade (peças originais): a falta de 

confiabilidade nas linhas de produção tem relação com a parada dos equipamentos 
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para fazer manutenção. Essa perda de produção pode ser minimizada com a 

utilização de materiais confiáveis; 

• Privatização da concessionária de energia e redução de tarifas: uma condição que 

pode ser muito favorável, pois significa um aumento no investimento das indústrias 

eletro-intensivas, dentre elas a produção de metal primário. Consequentemente, 

possibilidade de retomada de grandes projetos de substituição de linhas de produção 

ou montagem de novas unidades industriais; 

• Desvalorização do Real frente ao Dólar: causa um barateamento dos produtos 

produzidos no Brasil, aumentando-se a vantagem de nacionalização de peças. 

• Mudança nas políticas socioeconômicas: com a mudança de governo, uma agenda 

de reformas pode trazer mais confiança do mercado e possibilidade em maiores 

investimentos nos diversos tipos de indústrias; 

• Demanda por clientes de outros segmentos industriais: com a instalação de um 

escritório comercial no Brasil isto se torna um canal de captação de novos clientes, 

que neste caso, são provenientes de outros segmentos industriais. A rede de contatos 

entre os profissionais do mesmo ramo ajuda a disseminar indicações. 

 

 
Figura 10 – Oportunidades 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Por outro lado, essas mesmas mudanças na política também podem criar situações que 

representam ameaças para o ambiente de negócios. Outra condição desfavorável é a opção das 

OPORTUNIDADES

Demanda do mercado por atualização tecnológica

Demanda por peças de reposição de qualidade (peças originais)

Privatização da concessionária de energia e redução de tarifas

Desvalorização do Real frente ao Dólar 

Mudança nas políticas socioeconômicas

Demanda por clientes de outros segmentos industriais
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fábricas de negociar com fornecedores locais devido às condições prazos e custos, ainda que se 

possa comprometer a qualidade.  

No quadro de Ameaças na Figura 11, temos: 

• Favorecimento à importação com a desvalorização do Dólar frente ao Real: pode 

prejudicar a decisão de nacionalizar a produção de itens que poderiam ser 

comercializados no país; 

• Tempo de fornecimento de itens importados: o tempo entre o pedido de compra e a 

chegada até a entrada nas dependências do cliente é um fator preponderante e que 

contribui para a decisão de manter ou desenvolver um outro fornecedor, 

independentemente do preço cobrado; 

• Continuidade das políticas socioeconômicas atuais: a falta de mudança das atuais 

políticas, ou mesmo a falta de sinalização de mudança por parte do governo, inibe 

investimentos privados e prejudica todo o ambiente econômico do país; 

• Estagnação dos investimentos das indústrias instaladas no país: mesmo relacionado 

com o ambiente econômico, as indústrias podem optar em realizar investimentos 

para aumento de produtividade e diminuição de custos. Por outro lado, sendo uma 

decisão de acionistas ou alta liderança, nem sempre há predisposição para outros 

gastos que não sejam somente para garantir as operações, sem assumir maiores 

riscos; 

• Aumento de investimento em indústrias de metalurgia em outros países: esta 

condição pode diminuir o interesse em aumentar os investimentos no Brasil e migrar 

para localidades que possam trazer melhores resultados financeiros para a 

organização. A exemplo disto, tem-se a possibilidade de aumento de produção de 

minério e novas plantas de produção de metais no Oriente Médio. 
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Figura 11 – Ameaças 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Quanto aos elementos que são intrínsecos e com atuação direta da empresa, se identificam 

como pontos fortes: a competência técnica; e, a detenção da tecnologia aplicada nos equipamentos 

fornecidos no país. Os itens identificados para a composição da análise, resumidos na Figura 12, 

são: 

• Ser fabricante do equipamento: assim, desenvolvedor e proprietário de toda a 

tecnologia aplicada representa uma vantagem competitiva por poder fornecer itens 

com as devidas garantias de confiabilidade exigidas; 

• Estrutura de engenharia para suportar as necessidades técnicas: o banco de dados 

dos projetos dos equipamentos fornecidos permite elaborar os projetos de melhoria 

e de modernização adequado para cada cliente, dado que o projeto original está 

adequado à especificidade de cada cliente; 

• Suporte comercial pela filial brasileira: o atendimento é mais rápido e 

personalizado, sendo possível uma comunicação imediata entre uma demanda e a 

proposta de solução definida pela equipe de engenharia da matriz, ou mesmo uma 

agilidade em processos comerciais em andamento; 

• Desenvolvimento de projetos de modernização: por ter uma engenharia centralizada 

e que atende outros centros de serviços em diversos países, a empresa possui um 

acervo de propostas de modernização de sistemas que já foram consolidados para 

AMEAÇAS 

Favorecimento à importação com a desvalorização do Dólar frente ao Real

Tempo de fornecimento de itens importados

Continuidade das políticas socioeconómicas atuais

Estagnação de investimentos nas industrias

Aumento de investimentos em industrias de metalurgia em outros países
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outros clientes e que podem ser adaptados e fornecidos para os equipamentos 

instalados no Brasil. 

 
Figura 12 – Forças 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Em contrapartida, o quadro da Figura 13 mostra as fraquezas identificadas: os custos 

elevados de importação; e, a falta de uma estrutura completa de serviço que inclui pessoal e 

estrutura física próxima aos clientes. Para uma melhor compreensão desta ideia, temos: 

• Não possui estrutura de oficina próximo ao cliente: atualmente o atendimento é feito 

pela área comercial que se limita a fornecimento de materiais importados e de 

atendimento técnico de profissionais estrangeiros. A demanda por serviços é 

constante e geralmente direcionada para oficinas instaladas nas regiões próximas às 

fábricas; 

• Logística para fornecimento no Brasil: ainda que haja um atendimento comercial no 

país, todos os tramites comerciais são realizados diretamente com a matriz. As 

fábricas recorrem a produtos copiados por fornecedores locais, ainda que 

comprometam a qualidade, quando encontram dificuldades quanto ao custo e tempo 

de fornecimento; 

• Mão de obra técnica para atendimento pela unidade comercial no Brasil: o 

atendimento técnico pode representar um aumento imediato nos negócios pela filial, 

mas há a necessidade de desenvolver um corpo técnico que possa proporcionar um 

atendimento uniforme com os padrões da matriz; 

FORÇAS 

Ser fabricante do equipamento

Estrutura de engenharia para suportar as necessidades técnicas

Suporte comercial pela filial brasileira

Desenvolvimento de projetos de modernização
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• Custo elevado do material importado: o câmbio e os impostos são um dos principais 

fatores, mas o próprio material é mais caro se comparado a similares que poderiam 

ser produzidos no país. 

 

 
Figura 13 – Fraquezas 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
O agrupamento desse conteúdo identificado permite fazer uma análise mais precisa para se 

direcionar as ações a serem trabalhadas pela empresa. Desta forma, a avaliação do ambiente externo 

e interno podem ser melhor compreendidas com a Análise de SWOT, realizada com base nas 

recomendações de Humphrey (2005). Adaptando essa concepção a partir das considerações de 

Johnson, Scholes e Whittington (2008), segundo a qual as condições determinadas pelo ambiente 

externo (Oportunidades e Ameaças) não são controláveis pelo gestor, enquanto que as internas são 

aquelas sobre as quais o gestor pode intervir para adequar, de modo a reduzir fraquezas e aumentar 

as forças. Na Figura 14, apresentada com base em Humphrey (2005), identificamos primeiro as 

Oportunidades e Ameaças para depois adicionar as Forças e Fraquezas. 

As escolhas estratégicas se integram ao modelo de negócios que “descreve a racionalidade 

de como as organizações criam, entregam e geram valor”, Osterwalder & Pigneur (2011) e são 

aplicadas neste trabalho. A atuação da empresa está direcionada para fornecimento de 

equipamentos de manuseio e elevação de carga, sobressalentes e serviços para a indústria de metal 

primário, que se caracteriza por ser um mercado segmentado.  

 

FRAQUEZAS

Nenhuma estrutura de oficina próximo aos clientes.

Logística para fornecimento no Brasil

Mão de obra técnica para atendimento pela unidade comercial no Brasil

Custo elevado do material importado.
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Figura 14 – Análise SWOT  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 
Nas duas indústrias de produção de alumínio em operação no Brasil, seus equipamentos 

apresentam obsolescência em vários de seus componentes e existe uma demanda de um 

atendimento que venha trazer um diferencial para o processo de manutenção atual. A atuação neste 

tipo de mercado deve ser voltada ao entendimento das necessidades de cada cliente, pois mesmo 

se tratando de um mesmo ramo industrial, as demandas são diferentes devido à gestão dos seus 

respectivos processos.  

Algumas vezes, é possível notar até diferenças culturais entre setores de uma mesma 

empresa. Desta forma, a proximidade com as pessoas responsáveis pelos processos é o melhor 

meio para se ter as demandas reais e também para se conhecer a dinâmica de funcionamento das 

áreas administrativas que podem influenciar no sucesso ou fracasso de uma negociação. O setor de 

compras é um exemplo de uma dessas áreas de influência. Quanto melhor esse entendimento das 

necessidades identificadas, melhor serão os esforços para desenvolver produtos que tenham seu 

valor percebido pelos clientes. 

OPORTUNIDADES

Demanda do mercado por atualização tecnológica

Demanda por peças de reposição de qualidade (peças originais)

Privatização da concessionária de energia e redução de tarifas

Desvalorização do Real frente ao Dólar 

Mudança nas políticas socioeconômicas

Demanda por clientes de outros segmentos industriais

AMEAÇAS 

Favorecimento à importação com a desvalorização do Dólar frente ao Real

Tempo de fornecimento de itens importados

Continuidade das políticas socioeconómicas atuais

Estagnação de investimentos nas industrias

Aumento de investimentos em industrias de metalurgia em outros países

FRAQUEZAS

Nenhuma estrutura de oficina próximo aos clientes.

Logística para fornecimento no Brasil

Mão de obra técnica para atendimento pela unidade comercial no Brasil

Custo elevado do material importado.

FORÇAS 

Ser fabricante do equipamento

Estrutura de engenharia para suportar as necessidades técnicas

Suporte comercial pela filial brasileira

Desenvolvimento de projetos de modernização
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O modelo de negócios que pode ser explorado é de se implantar a estrutura de Centro de 

Serviço no Brasil, seguindo o mesmo modelo existente na matriz, na busca por aumentar a geração 

de negócios e ganhos no país. 

Os direcionadores desse processo são: 

• Estar mais perto dos clientes e responder rapidamente às suas necessidades; 

• Fornecer soluções que se ajustem às necessidades dos clientes; 

• Fornecimento de serviços, equipamentos e peças de reposição pelo Centro de Serviços; 

• Desenvolver novos clientes, que utilizam equipamentos de movimentação de cargas. 

Ainda que seja uma proposição alinhada com as necessidades identificadas e que uma 

decisão para prosseguir com a ideia pode ser tomada pela liderança da organização a qualquer 

tempo, os métodos de análise que compõem este trabalho permitem confirmar, ou não, a 

viabilidade da proposta. Com a utilização da metodologia aqui utilizada, é possível tratar os riscos 

que ocorrem durante o processo de resolução de problema ou de aproveitamento de uma 

oportunidade. 

  

3.2 Oportunidade definida 

 

O contexto de negócios existentes na área de atuação proposta, a forma de atuação da 

empresa, os produtos a serem fornecidos e demais componentes deste ambiente são combinados 

de forma a evidenciar a oportunidade a ser explorada com o aumento de venda de materiais e 

serviços pela unidade de negócios do Brasil. 

Weiss (2011) propõe um conjunto de ferramentas e técnicas para a definição de um 

problema e de como resolvê-lo, sintetizado em um quadro de declaração do problema. Para este 

trabalho, o método é utilizado para fazer o entendimento da oportunidade definida. Se buscou, 

portanto, o entendimento do ambiente de negócios onde a empresa está inserida, os fatores de 

sucesso, a elaboração do escopo, o que se espera como resultado e a identificação das pessoas 

responsáveis pelo processo de tomada de decisão para serem informadas e consultadas. Assim, 

criar um senso unificado de propósito e o direcionamento para as pessoas responsáveis pela 

execução das atividades que levam ao aproveitamento da oportunidade.  
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A oportunidade identificada é tornar a unidade de negócios no Brasil financeiramente 

sustentável e gerando seu fluxo de caixa para manutenção das atividades. As decisões a serem 

tomadas na identificação das ações e de como poderá ocorrer o processo de implantação são dos 

diretores responsáveis pelas operações em cada país:  no país de origem e no Brasil.  

Os fatores de sucesso, segundo Weiss (2011), são caracterizados por condições que podem 

ser realmente medidas. Para este trabalho estão descritas as condições que permitem realizar o 

aproveitamento da oportunidade definida: o aumento de faturamento na unidade de negócios no 

Brasil; a venda de produtos da fabricados em território nacional com parceiros devidamente 

homologados; e, fortalecimento da força de vendas para a busca de novos clientes com a 

contratação de equipe direcionada para essa finalidade.  

No contexto deste trabalho estão colocadas as questões referentes à motivação para atuar 

nesse mercado no referido momento e as expectativas para o ambiente de negócios. Mesmo sendo 

um período curto, desde a instalação do escritório comercial em meados de 2016, ainda assim já 

foi possível identificar as demandas. E em se tratando de atualização tecnológica, que atrai os 

potenciais concorrentes, também possibilita desenvolver e oferecer produtos para outros tipos de 

indústrias que possuem características semelhantes às empresas atendidas atualmente.  

O escopo é o acordo exato do que deve e o que não deve ser feito e precisa ser validado 

formalmente pelos responsáveis pela disponibilização dos recursos. Para o desenvolvimento desta 

oportunidade, deve-se fazer a identificação das ações necessárias para o aumento do faturamento, 

o plano de execução, e ter a identificação dos recursos a serem disponibilizados pela diretoria para 

validação de sua aplicação.  

Os resultados esperados são elementos caracterizados pelo que é entregue ou percebido. 

Para este trabalho, são expressos por: celebração de contratos para serviços e fornecimento de peças 

nacionalizadas; serviços entregues por equipe contratada na unidade de negócios brasileira; e 

resultado financeiro sustentável. Para melhor entendimento, o desenvolvimento da oportunidade 

descrita está mostrado na Figura 15. 
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Figura 15 – Desenvolvimento da oportunidade  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Weiss (2011) 

 
No modelo de negócios em questão a proposta de valor está evidenciada pela oferta de 

equipamentos com tecnologia incorporada e utilizando os conceitos mais modernos da indústria, 

implantação de sistemas com maior robustez operacional e no desenvolvimento de soluções 

customizadas para atender às necessidades dos clientes. Os seguimentos de atuação são as empresas 

de produção de metal primário e as demais indústrias que possuem características de processo 

semelhantes. 

Esta estrutura pode ser demonstrada no Quadro do Modelo de Negócios (Canvas), 

construído com base na proposta de Osterwalder & Pigneur (2011), que representa de forma 

sintetizada suas relações internas e externas na Figura 16. 

 

1. Definiçåo da Oportunidade 
• Promover a sustentabilidade financeirada unidade de negócios One Brasil

2. Responsáveis pela tomada de decisão
• CEO One Service Matriz
• CEO One Brasil
• Gerente de Filial Brasil

3. Fatores de Sucesso
• Aumento de faturamento pelo negócio Brasil
• Início de fabricação e fornecimento de componentes 

nacionalizados.
• Aumento da equipe de vendas e de serviços

4. Contexto do trabalho
• Filial recém instalada no Brasil e com um contrato de 

serviço firmado para 18 meses. 
• Componentes obsoletos importados podem ser 

nacionalizados e fornecidos pela filial Brasil.
• Fornecimento de componentes e serviços para outras 

industrias de transformação de metais primários.

5. Escopo
• Identificar as ações necessárias para aumento do 

faturamento e elaborar o planejamento para a execução, 
incluindo os recursos necessários para os itens 
identificados.

• Obter os recursos a serem aplicados às ações 
identificadas.

• Estudo para financiamento em instituições bancárias 
não faz parte do escopo.

7. Responsável pelo projeto
• Gerente da Filial Brasil. 

6. Produtos esperados
• Contratos de serviços de engenharia, supervisão de 

manutenção e auditorias técnicas.
• Fornecimento de peças fabricadas no Brasil.
• Resultado financeiro positivo e crescente.
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Figura 16 – Modelo de Negócio representado no Canvas  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Osterwalder & Pigneur (2011) 
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4 PROPOSTA DE IMPLANTAÇAO DA OPORTUNIDADE 

 

4.1 Processo de elaboração da proposta 

 

Na proposta de solução, com a avaliação dos resultados do diagnóstico, o detalhamento do 

aproveitamento da oportunidade foi elaborado a partir de um conjunto de alternativas de soluções 

a serem adotadas (Marcondes et al. 2017). Como passo inicial para a transposição do diagnóstico 

à ação, tendo como proposta metodológica a utilização do conjunto de ferramentas e técnicas 

descritas por Weiss (2011), foi traçado um conjunto de possíveis atividades estratégias, mediante 

o cruzamento de Forças e Fraquezas, com Oportunidades e Ameaças.  

Estando identificada a oportunidade para o negócio, é necessário definir as ações para 

atingir os fatores de sucesso que vão consolidar o resultado esperado. Elaborado o diagnóstico com 

a análise de SWOT, uma forma mais aprofundada é obtida com a combinação de fatores internos 

e externos, e relacionando seus respectivos componentes. O resultando é uma matriz, representada 

na Figura 17, em que o cruzamento destes componentes possibilita um melhor direcionamento para 

a formulação de atividades estratégicas.  

 

 
Figura 17 – Matriz resultante da Análise de SWOT 
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Johnson et al. (2008) 
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OPORTUNIDADES (O)

POTENCIALIZAÇÃO

Fortalecer seu posicionamento técnico
para aumento de capacidade para
atendimento das demandas dos clientes.

Aumentar a participação de vendas de
produtos nacionalizados aproveitando as
condições de mercado

PROTEÇÃO

Melhorar os canais de comunicação com
os clientes e desenvolver melhorias de
logística com o foco de melhorar a
competitividade face aos concorrentes.

Ofertar melhorias tecnológicas de acordo
com as capacidades de investimento dos
clientes.

PERDA

Aumentar a percepção de credibilidade
sobre a capacidade de execução dos
serviços propostos.

Prover atendimento das demandas de
fornecimento de serviços e
desenvolvimento de sobressalentes
nacionalizados.

PERIGO

Aumentar a capacidade de atendimento
aos clientes fomentando os ganhos pela
filial Brasil.

Desenvolver itens nacionalizados para
evitar as perda de receita de produtos
importados da unidade do Canadá.
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Essa proposta decorre da identificação “do quanto as Forças e Fraquezas são relevantes 

para, ou capazes de lidar com, as mudanças que ocorrem no ambiente de negócios” Johnson, 

Scholes e Whittington (2008). 

O conteúdo dos quadrantes apresenta uma descrição das intervenções estratégicas para 

implementação e endereçada para o grupo de liderança do negócio, que tem o papel inerente de 

validar a descrição, direcionar o desdobramento em atividades macro e prover os recursos para a 

viabilização de um plano de ações. As combinações dos pares componentes de cada quadrante 

permitem uma observação criteriosa para a identificação das atividades que sustentam as 

estratégias para aproveitamento da oportunidade. 

 A combinação de Oportunidades e Forças contribui para a identificação de fatores 

favoráveis que, quando traduzidos adequadamente para as atividades identificadas, vão permitir 

uma atuação em um ambiente estável e que demande por produtos e serviços com valor agregado. 

As condições técnicas e comerciais existentes na empresa possibilitam a elaboração de um conjunto 

de ações para aumentar a participação no mercado e proporcionar melhoria nos resultados 

financeiros. Como consequência, potencializar a capacidade de realização de negócios. A Figura 

18 ilustra a forma como é feita a análise. 

 

 
Figura 18 –Oportunidades e Forças  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

OPORTUNIDADES

Demanda do mercado por atualização tecnológica

Demanda por peças de reposição de qualidade (peças originais)

Privatização da concessionária de energia e redução de tarifas

Desvalorização do Real frente ao Dólar 

Mudança nas políticas socioeconômicas

Demanda por clientes de outros segmentos industriais

FORÇAS 

Ser fabricante do equipamento

Estrutura de engenharia para suportar as necessidades técnicas

Suporte comercial pela filial brasileira

Desenvolvimento de projetos de modernização
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As condições a serem potencializadas nesta combinação, são: 

• Aproximação com os clientes; 

• Desenvolvimento de produtos aplicando tecnologias atualizadas; 

• Preparação de equipes internas ou parcerias estratégicas para o aumento da demanda; 

• Aumentar a projeção no mercado através de ações de Marketing direcionado. 

O oposto, quando combinado Ameaças e Fraquezas, se observa uma condição que precisa 

de mitigação e controle. Neste cenário, o mercado se mostra hostil e com volatilidade no ambiente 

político, piorando ainda mais se as deficiências internas impedem um atendimento adequado por 

parte da empresa, ainda que ela tenha uma ótima reputação junto aos seus clientes. Esta combinação 

está representada na Figura 19. 

  

 
Figura 19 – Ameaças e Fraquezas  

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

As atividades a serem trabalhadas para mitigar esta combinação, são: 

• Atendimento rápido próximo a clientes estratégicos; 

• Posicionamento como fornecedor que tem maior valor agregado em seus produtos, 

frente a competidores locais; 

• Desenvolvimento de técnicos para reforço do time de atendimento; 

FRAQUEZAS

Nenhuma estrutura de oficina próximo aos clientes.

Logística para fornecimento no Brasil

Mão de obra técnica para atendimento pela unidade comercial 
no Brasil

Custo elevado do material importado.

AMEAÇAS 

Favorecimento à importação com a desvalorização do Dólar 
frente ao Real

Tempo de fornecimento de itens importados

Continuidade das políticas socioeconómicas atuais

Estagnação de investimentos nas industrias

Aumento de investimentos em industrias de metalurgia em 
outros países
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• Desenvolvimento de produtos nacionalizados que substituam subconjuntos que 

atualmente são fornecidos exclusivamente pela fábrica, mediante importação para o 

Brasil. 

A combinação de Oportunidades e Fraquezas leva a organização a manter recursos que não 

são utilizados em sua totalidade causando perdas em seus processos ou a perda de credibilidade no 

mercado por falta de entrega de produtos ou assistência. Neste cenário, apresentado na Figura 16, 

o mercado se mostra favorável, com possibilidade de aumento de demanda com a entrada de novos 

clientes e por produtos com maior qualidade, por atendimento e por melhorias tecnológicas. A 

empresa precisa estar preparada para atender às possibilidades existentes nesse ambiente, ou 

direcionar os recursos existentes para corrigir as deficiências que podem levar à diminuição de 

ganhos, abrindo espaço para a entrada de concorrentes. A Figura 20 ilustra a combinação descrita. 

 

 
Figura 20 – Oportunidades e Fraquezas 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O foco em desenvolvimentos internos deve ser priorizado. Os fatores para esta condição 

são: 

• Desenvolvimento de parceiros estratégicos para fornecimento de materiais nacionais 

que podem substituir importados; 

• Implantação de procedimentos para atendimento rápido nas diversas regiões onde 

existem clientes; 

OPORTUNIDADES

Demanda do mercado por atualização tecnológica

Demanda por peças de reposição de qualidade (peças originais)

Privatização da concessionária de energia e redução de tarifas

Desvalorização do Real frente ao Dólar 

Mudança nas políticas socioeconômicas

Demanda por clientes de outros segmentos industriais

FRAQUEZAS

Nenhuma estrutura de oficina próximo aos clientes.

Logística para fornecimento no Brasil

Mão de obra técnica para atendimento pela unidade comercial 
no Brasil

Custo elevado do material importado.
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• Contratação e preparação de equipe técnica. 

A combinação Ameaças e Forças mostra um cenário um pouco mais favorável para a 

organização. No entanto, alguns cuidados precisam ser tomados para que o ambiente externo não 

provoque um revés nas atividades que estão estáveis e são geradoras de resultados financeiros 

positivos. Para estas circunstâncias algumas medidas são necessárias para proteger a empresa das 

incertezas apresentadas pelo mercado, tais como: a análise de riscos para os investimentos 

propostos, o dimensionamento correto dos recursos existentes de forma a permitir um atendimento 

adequado para os clientes; acompanhamento dos fatores externos que podem influenciar nos gastos 

operacionais; e demais ações que possibilitem criar barreiras para as interferências negativas do 

mercado. A Figura 21 mostra os componentes analisados.  

 

 
Figura 21 – Ameaças e Forças 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As proteções a serem desenvolvidas no negócio são: 

• Consolidação da presença no Brasil e ser reconhecido como um fornecedor de 

excelência; 

• Desenvolvimento de produtos diferenciados e com margem de contribuição maior que 

produtos padrão. 

• Desenvolvimento e manutenção de expertise técnica e com bases de atendimento 

regionais. 

AMEAÇAS 

Favorecimento à importação com a desvalorização do Dólar 
frente ao Real

Tempo de fornecimento de itens importados

Continuidade das políticas socioeconómicas atuais

Estagnação de investimentos nas industrias

Aumento de investimentos em industrias de metalurgia em 
outros países

FORÇAS 

Ser fabricante do equipamento

Estrutura de engenharia para suportar as necessidades técnicas

Suporte comercial pela filial brasileira

Desenvolvimento de projetos de modernização
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Com base nos fatores combinados da SWOT Cruzada, cada grupo de atividades deverá 

desenvolver as potencialidades, mitigar as perdas, criar proteções e eliminar os perigos que possam 

impedir de atingir os objetivos propostos. A Figura 22 apresenta o resumo das combinações.  

 

 
Figura 22 – SWOT Cruzada com identificação das atividades  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2 Solução adotada 

 

A proposta de solução está alinhada com a expectativa do cliente de receber um suporte 

constante, com atendimento customizado e provido de soluções tecnológicas atualizadas. A 

elaboração da estratégia, definida neste trabalho, possui o foco sobre as necessidades identificadas 

nos clientes e no contexto analisado, estando distribuídas em duas macroatividades.  

A primeira é o fortalecimento da presença na Região Norte do Brasil, com a implantação 

de uma estrutura de serviço que esteja apta a fazer reparos de componentes, pequenas fabricações 

e atendimento técnico. A outra é o aumento do acervo técnico na unidade de negócios da One 

SWOT CRUZADA após análise
AMEAÇAS

FR
A
Q
U
EZ
A
S

FO
R
TA

LE
ZA

S

OPORTUNIDADES

POTENCIALIZAÇÃO
• Aproximação com os clientes;
• Desenvolvimento de produtos aplicando tecnologias

atualizadas;
• Preparação de equipes internas ou parceirias estratégicas

para aumento da demanda;
• Aumentar a projeção no mercado através de acções de

“Marketing” direcionado.

PROTEÇÃO
• Consolidar a presença no Brasil e ser reconhecido como um

fornecedor de excelência;
• Desenvolover produtos diferenciados e que com margem de

contribuiçãomaior que produtos padrão.
• Desenvolver e manter expertise técnica e com bases de

atendimento regionais

PERDA
• Desenvolvimento de parceiros estratégicos para fornecimento

de materiais que podem substituir importados;
• Desenvolver estratégias de atendimento rápido nas diversas

regiões onde existem clientes;
• Ter pessoas com ótima preparação técnica

PERIGO
• Ter atendimento rápido próximo a clientes estratégicos;
• Ser percebido como fornecedor que temmaior valor agregado

em seus produtos, frente a competidores locais;
• Desenvolvimento de técnicos para reforço do time de

atendimento;
• Desenvolver produtos nacionalizados que substituam

subconjuntos que somente são fornecidos pela matriz.
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Brasil, em São Paulo, com a contratação e treinamento de equipe técnica e com a homologação de 

uma empresa terceirizada para a fabricação de sobressalentes obedecendo os padrões do fabricante, 

fornecidos pela área de engenharia da matriz.  

Todavia, é necessário considerar que a análise estratégica partiu do entendimento do 

processo de criação de valor para o cliente, considerando o atual ambiente de negócios. Qualquer 

mudança do contexto estudado requer uma reavaliação das necessidades dos clientes. Ainda que 

em grande parte, possa ocorrer, com alterações externas à organização, o fenômeno da mudança 

do valor desejado do cliente, descrito por Flint, Woodruff e Gardial (2002), pode ser atribuído à 

influência da comunicação persuasiva na mudança do julgamento avaliativo, ou ainda, pode ser 

relativo a uma deterioração ou falha na relação business to business. 

Para as empresas estudadas neste trabalho, as relações comerciais continuam a acontecer, 

com o fornecimento de materiais e serviços. Assim resultados destas transações são continuamente 

verificadas pelos usuários internos devido às interações dos diversos processos existentes e as 

experiências dos usuários podem influenciar na percepção de valor (Flint et al. 2002), que podem 

ser positivas ou não, influenciando também na abrangência desta proposta. 

A solução adotada foi concebida a partir do contexto aqui apresentado e é sensível às 

transformações do ambiente de negócios, bem como às mudanças do valor desejado do cliente. Ela 

está estruturada de forma a se ter um entendimento dos recursos necessários, o tempo adequado 

para a execução, o desembolso a ser realizado e, principalmente, à análise dos resultados que são 

esperados em função do montante a ser gasto para financiamento deste projeto. O planejamento 

destas atividades está detalhado no plano de ações proposto neste trabalho. 
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5 PLANO DE AÇÃO 

 

5.1 Ações previstas 

 

O plano de ação foi elaborado com base nas premissas descritas na solução adotada e resulta 

da análise de fatores identificados na SWOT cruzada, segundo as composições dos quadrantes de 

cada combinação: Potencialização, decorrente da combinação das Oportunidades com as Forças; 

Proteção, quando se combinam Fraquezas com Oportunidades com Fraquezas; Perda, combinando  

Ameaças com as Forças; e Perigo, pela combinação de Ameaças com Fraquezas. As ações 

propostas estão descritas na Tabela 2. A aprovação do plano de ação pela liderança da empresa é o 

ponto de partida para a definição do prazo de execução de cada ação descrita e refere-se ao tempo 

necessário para sua conclusão.  

Tabela 2 

Plano de Ação 
ITEM DESCRIÇAO AÇAO RESPONSAVEL PRAZO 

1 
Empresa deve fortalecer a 
relação comercial com os 

clientes. 

Manutenção de visitas periódicas aos 
clientes 

Gerente Contínuo 

Iniciar recuperação de componentes na 
oficina na Região Sudeste 

Gerente 180 dias 

2 
Instalar estrutura de oficina 

próxima aos clientes 
estratégicos.  

Identificar parceiros potenciais e 
implantar oficina com o contrato de 

representante, nas localidades definidas 

Gerente 200 dias 

Definir critério de identificação e 
escolha de representantes 

Gerente 45 dias 

Aprovação de representantes regionais CEO Matriz 120 dias 
Abrir oficina com função de filial na 
região norte, com capacidade para 

recuperação de componentes mecânicos 
e elétricos para atendimento na região 

Gerente e CEO’s 180 dias 

3 

Identificar forma de 
viabilizar competitividade 

no Brasil frente às empresas 
locais. 

Definição da composição de preços e 
flexibilidade de negociação 

Gerente e CEO’s 30 dias 

4 Desenvolver pessoal técnico 
para suporte aos clientes.  

Elaboração de cargo e função Gerente 60 dias 

Identificar candidatos Gerente 75 dias 

Submeter lista para avaliação da 
liderança 

Gerente 80 dias 

Entrevista de candidatos  Gerente e RH 90 dias 

Treinamento técnico e de governança 
para novos empregados 

 

RH 120 dias 
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ITEM DESCRIÇAO AÇAO RESPONSAVEL PRAZO 

5 
Nacionalização dos 

produtos. 

 

Definição de critério de itens a serem 
nacionalizados 

CEO Matriz 30 dias 

Identificar fábricas para desenvolver 
parcerias 

Gerente 75 dias 

6 

Identificação de parcerias 
para recuperação de 

componentes e pequenas 
fabricações. 

Identificar empresas com estrutura para 
atendimento aos requisitos técnicos 

Gerente 75 dias 

7 

Consolidar a presença no 
Brasil e ser reconhecido 
como um fornecedor de 

excelência. 

Ações de nível operacional conforme 
procedimentos e derivadas do 

planejamento estratégico 

Gerente Contínuo 

8 
Desenvolver expertise local 

para atendimento aos 
clientes estratégicos. 

Item 4 Gerente Item 4 

9 

Prover produtos de 
excelência e com uma 

margem de contribuição 
maior que produtos 

standard. 

Ações de nível operacional conforme 
procedimentos e derivadas do 

planejamento estratégico 

Gerente Contínuo 

10 

 

Nacionalização dos 
produtos.  

 

Definição de critério de itens a serem 
nacionalizados. 

CEO Matriz 30 dias 

Identificar fábricas para desenvolver 
parcerias 

Gerente 75 dias 

11 

Identificação de parcerias 
para recuperação de 

componentes e pequenas 
fabricações. 

Identificar empresas com estrutura para 
atendimento aos requisitos técnicos 

Gerente 75 dias 

12 

Consolidar a presença no 
Brasil e ser reconhecido 
como um fornecedor de 

excelência. 

Ações de nível operacional conforme 
procedimentos e derivadas do 

planejamento estratégico 

Gerente Contínuo 

13 
Desenvolver expertise local 

para atendimento aos 
clientes estratégicos. 

Item 4 Gerente Item 4 

14 

Prover produtos de 
excelência e com uma 

margem de contribuição 
maior que produtos 

standard. 

Ações de nível operacional conforme 
procedimentos e derivadas do 

planejamento estratégico 

Gerente Contínuo 

Quadro 1 – Plano de Ação  

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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No entanto, é necessário que seja feito um sequenciamento em forma de cronograma, para 

um melhor entendimento das interfaces e recursos necessários. Esta etapa antecede a fase execução 

e não será descrita neste estudo. 

As atividades identificadas foram decompostas de forma a ter um direcionamento objetivo, 

permitindo um melhor entendimento do que deve ser feito, quando e o prazo para a sua conclusão. 

Desta forma, o Plano de Ação apresentado no Quadro 1 está desenvolvido como proposta para 

aproveitamento da oportunidade identificada. 

A coluna “Descrição” relaciona cada combinação analisada e sua descrição deve estar 

alinhada com as ações propostas. Os responsáveis promovem a execução das ações descritas de 

acordo com o planejamento de implementação. Assim, os prazos devem estar alinhados com a 

proposta estratégica. Para o quadro apresentado, estes prazos foram propostos para a empresa e são 

sugestivos, visto que precisam de uma conciliação no sequenciamento e em função de recursos a 

serem disponibilizados. 

Das ações propostas, algumas foram escolhidas para fomentar o aproveitamento da 

oportunidade identificada e são contribuintes para uma maior alavancagem dos ganhos para a 

empresa. 

As atividades são:  

• Instalar estrutura de oficina próxima aos clientes estratégicos. 

• Identificação de parcerias para recuperação de componentes e pequenas fabricações. 

A lista não foi exaurida e deve ser revista periodicamente para ser alimentada por outras 

ações no decorrer da implantação, conforme haja necessidade de ajustes e complementações. 

 

5.2 Previsões sobre investimentos e custos 
 

A apresentação das previsões sobre investimentos e custos se refere aos itens no plano de 

ações de implantação descritos na solução adotada, no Item 4.2 deste estudo. São eles: o 

fortalecimento da presença na Região Norte do Brasil, com a implantação de uma estrutura de 

serviço e o aumento do acervo técnico na unidade de negócios do Brasil. 
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5.2.1 Presença na Região Norte  
 

A instalação de uma estrutura de oficina que fique em uma localidade próxima ao atual 

cliente da Região Norte, tem como ações: a abertura da oficina; contratação e qualificação de 

equipe técnica para operacionalização, identificação de parcerias com fornecedores locais; e, a 

celebração de contratos. Outras ações operacionais devem ser realizadas, mas o detalhamento não 

é relevante para esta etapa na composição deste trabalho e suas cifras serão estimadas. 

Para se fazer a caracterização desta proposta, estão consideradas as premissas referentes ao 

investimento necessário para o funcionamento e ganhos a serem realizados após início de 

faturamento. 

O dimensionamento para a implantação deve ser feito para uma estrutura adequada para a 

execução dos serviços de manutenção corretiva periódica de uma população de 3.800 componentes 

que estão instalados atualmente nos equipamentos em operação. Para isto é necessário: adequação 

da estrutura do prédio alugado; equipamentos para manuseio de componentes mecânicos; 

computadores e demais dispositivos de processamento e comunicação; ferramentas; revisão de 

instalação elétrica; registro da filial; e, contratação de quatro técnicos. Os custos operacionais, são: 

aluguel de galpão e veículos; custos de energia e telecomunicações; e, salários e encargos.  

Nota-se, portanto, que o maior volume de gasto está direcionado para operacionalização da 

estrutura para a oferta de serviços, com o intuito de estar pronto para gerar faturamento logo a partir 

da abertura. Outro ponto de destaque é o baixo volume de investimento evitando-se, portanto, a 

imobilização de capital da empresa e redução de riscos durante a implantação ou ainda em uma 

eventual desmobilização.  

Assim, para a implantação e operação nos primeiros seis anos foram considerados os 

valores relacionados na Tabela 3: 
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Tabela 3 

 Gastos de Investimento e Operacionais 

Nota. Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados estimados 

Previsão para a Receita e Custo: Os números propostos foram baseados no histórico das 

atividades do cliente da região, que somam 2,5 milhões de reais por mês somente com os 

componentes dos equipamentos fornecidos pela One. Para este estudo, a expectativa de início de 

faturamento é de seis meses após sua entrada em funcionamento e com um crescimento gradativo 

de 10% a cada seis meses. A projeção do fluxo de caixa apresentado neste estudo é de 6 anos e 

alcançando aproximadamente 65% do gasto atual com este tipo de manutenção de componentes, 

assumindo, no caso, uma análise conservadora. Os valores estão demonstrados na Tabela 4. 

TOTAL DE GASTO ( A + B ) 
  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 
TOTAL DE GASTO ( A + B ) 887.400,00   929.320,00   902.286,00   947.400,30   994.770,32   1.044.508,83   
A - Total Investimento 69.000,00   70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
B - Total Operação 818.400,00   859.320,00   902.286,00   947.400,30   994.770,32   1.044.508,83   
         

Investimento (A) 
  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

Descrição Semestre1 Semestre1 Semestre1 Semestre1 Semestre1 Semestre1 
Abertura Firma 4.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Estrutura Física – Adequação 15.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Estrutura Dados e 
Comunicação 10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Equipamentos e Ferramentas 30.000,00   70.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
Estrutura de Escritório 10.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   
         

Operação (B) 
  Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

Descrição Semestre1 Semestre1 Semestre1 Semestre1 Semestre1 Semestre1 
Salários e Encargos 600.000,00   630.000,00   661.500,00   694.575,00   729.303,75   765.768,94   
Aluguel Galpão + Taxas 120.000,00   126.000,00   132.300,00   138.915,00   145.860,75   153.153,79   
Aluguel Veículo 38.400,00   40.320,00   42.336,00   44.452,80   46.675,44   49.009,21   
Energia 18.000,00   18.900,00   19.845,00   20.837,25   21.879,11   22.973,07   
Comunicação (telefone e 
dados) 12.000,00   12.600,00   13.230,00   13.891,50   14.586,08   15.315,38   
Suprimentos operacionais 18.000,00   18.900,00   19.845,00   20.837,25   21.879,11   22.973,07   
Outros 12.000,00   12.600,00   13.230,00   13.891,50   14.586,08   15.315,38   
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Tabela 4 

Resultado de Faturamento Anual  
  PERIODO 
 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 

TOTAL DE 
RECEITA 

273.000,00 882.000,00 1.067.220,00 1.291.336,20 1.562.516,80 1.890.645,33 

Faturamento de 
Serviço 

390.000,00 1.260.000,00 1.524.600,00 1.844.766,00 2.232.166,86 2.700.921,90 

Custo de serviços 
(terceiros) 

-117.000,00 -378.000,00 -457.380,00 -553.429,80 -669.650,06 -810.276,57 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados estimados 

A análise da viabilidade financeira de um projeto de investimento considera elementos 

como: Retorno do Investimento; Payback; e Valor Presente Líquido, que são usados para este 

trabalho como referência de tomada de decisão sugeridos por Gitman (2002).  

Essas técnicas utilizadas para avaliar este projeto de investimento incluem o payback, que 

é o período de tempo necessário para a empresa recuperar o investimento inicial; a Taxa Interna de 

Retorno (TIR), é a taxa de desconto usada pelas organizações para se comparar se o investimento 

é atrativo, ou seja, indica o percentual a partir do qual passa a ser interessante investir o capital da 

empresa para geração de riqueza; e, o Valor Presente Liquido (VPL), sendo o valor monetário 

ajustado em relação ao tempo, assim, considerando-se um valor de ganho previsto para um período 

futuro, o valor do dinheiro para o momento presente será menor, pois são descontados os juros e/ou 

a inflação aferida nesse período.   

Considera-se, também, a taxa mínima de atratividade. Ela é definida pelas organizações 

para se caracterizar o percentual mínimo esperado sobre os investimentos aplicados em seus 

projetos, e é calculada em função dos riscos atribuídos ao ambiente de negócios e dos resultados 

financeiros previstos. Para este estudo, o índice definido pela empresa é de 15%. Na soma do fluxo 

de caixa, os ganhos registrados no período entre o primeiro até o sexto ano é de R$ 1.326.332,89. 

No entanto, com a aplicação da taxa mínima de atratividade há uma correção das previsões de 

ganho e a soma do fluxo de caixa descontado é de: R$ 426.605,98. 

Na Tabela 5, as colunas de fluxo de caixa apresentam os valores positivos já no terceiro ano 

e com um saldo positivo ao final do período proposto. O resultado pode parecer vantajoso, quando 
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analisado isoladamente ou com critérios menos aprofundados. Um indicador analisado 

isoladamente não é adequado para definir uma decisão de investimento. 

Tabela 5 
Fluxo de Caixa e Fluxo de Caixa Descontado 

PERIODO FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA 
DESCONTADO 

Ano 1 -614.400,00 -534.260,87 

Ano 2 -47.320,00 -35.780,72 

Ano 3 230.234,00 151.382,59 

Ano 4 343.935,90 196.646,47 

Ano 5 567.746,49 282.270,34 

Ano 6 846.136,50 365.808,16 

SOMA 1.326.332,89 426.605,98 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor  

Para se calcular o tempo de retorno do investimento, é necessário levar em consideração o 

saldo acumulado a cada período no fluxo de caixa para, então, se calcular o payback do projeto, 

objeto deste estudo.  

A Tabela 6, mostra o fluxo de caixa, na segunda coluna, e saldo acumulado na terceira 

coluna, que tem o mesmo valor registrado na linha referente ao Ano 1. No período seguinte, 

referente ao Ano 2, o saldo acumulado é o resultado da soma do valor do fluxo de caixa deste 

mesmo ano com o saldo do período anterior. O mesmo cálculo é aplicado para os saldos seguintes. 

Tabela 6 
Fluxo de Caixa e Saldo Acumulado 

PERIODO FLUXO DE CAIXA SALDO ACUMULADO 

Ano 1 -614.400,00 -614.400,00 

Ano 2 -47.320,00 -661.720,00 

Ano 3 230.234,00 -431.486,00 

Ano 4 343.935,90 - 87.550,10 

Ano 5 567.746,49 480.196,37 

Ano 6 846.136,50 1.326.332,89 
Nota. Fonte: Elaborado pelo autor 
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  Na linha referente ao Ano 4, ocorre o registro do último valor negativo.  Isso mostra que 

em algum momento deste ano houve a reversão para o valor positivo. Para estimar o mês desta 

mudança, calcula-se a razão do último valor negativo, em número absoluto, com o valor do período 

seguinte, ou seja: 87 mil / 480 mil. Esta razão é de aproximadamente 0,18, equivalente a 2,1 meses 

(12 meses multiplicado pela razão 0,187). Assim temos um Payback, de 3,18, anos ou de três anos 

e dois meses. Os valores acumulados não apresentam um crescimento linear, portanto, é necessário 

proceder uma verificação aprofundada. 

Para se ter uma projeção mais representativa do período onde ocorre o payback, os valores 

acumulados foram relacionados aos respectivos anos, sendo possível elaborar um gráfico que 

mostra os resultados relacionados a uma escala temporal, representado na Figura 23. 

 
Figura 23 – Fluxo de caixa acumulado 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da Tabela 5 

 

A curva mostra de forma contínua o comportamento da diferença entre os custos e a receita, 

confirmando a inversão para um valor positivo no quarto ano. O cruzamento pelo eixo zero é o 

ponto onde se passa a ter essa mudança, indicando que o payback ocorre um pouco além do ano 4, 
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ou seja, após três anos e sete meses. Sendo maior que o período calculado, é o valor que deve ser 

proposto para juntar com os demais indicadores para se fazer a análise de investimentos. 

Quanto à Taxa Interna de Retorno, este é o indicador usado para comparar se o seu 

percentual calculado é maior que a taxa de atratividade do projeto. Para este estudo, foi atribuído 

pela empresa um percentual de atratividade de 15%, que gerou um caixa acumulado de R$ 

426.605,98, partindo-se de um total de investimento de R$ 139 mil. 

Para o cálculo da TIR o valor do VPL deve ser anulado.  

Assim: 

VLP = 0 = Investimento Inicial + ∑ "#$%&	()	*+,%+	-.$/$#+(&
(12345)7

8
9:1  

TIR = 1 - ;"#$%&	()	*+,%+	-.$/$#+(&
4<=)>9,/)<9&

7
  Þ TIR = 1 - ;?@A,A

1CD
E    

TIR = 20% 

Os resultados se apresentam favoráveis em se considerando uma estratégia de consolidação 

de uma filial na Região Norte, dadas as premissas assumidas para este cenário e os valores 

calculados: TIR: 20%; VPL: acima de R$ 426 mil reais e Payback, de três anos e sete meses. Outro 

fator a ser considerado é que existem outras indústrias de grande porte localizadas na mesma 

localidade onde a empresa poderá ser instalada e que podem se tornar clientes. Desta forma, 

potencializa-se o aumento do resultado para negócio. 

O projeto proposto, sendo aprovado pela diretoria, deve ser financiado com recursos a 

serem disponibilizados pela matriz.  

 

5.2.2 Revisão da estrutura do escritório comercial 
 

Para a visibilidade desta proposta, as atividades estão relacionadas a seguir: consolidação 

da presença no Brasil, fortalecimento as relações comerciais com os clientes; desenvolvimento de 

pessoal técnico para suporte aos clientes; parcerias para a fabricação de componentes; e, 

nacionalização de componentes. As respectivas ações estão desdobradas no Plano e podem ser 



57 
 

implementadas de acordo com a relocação de recursos atualmente disponíveis na filial One Brasil, 

como apresentado no fluxo de caixa na Figura 3.  

Tratando-se de uma aplicação de recursos provenientes do próprio faturamento da filial, a 

expectativa é que o gasto nas atividades do plano de ação se reverta em mais vendas e aumento de 

faturamento, promovendo, assim, um crescimento da unidade de negócios no Brasil. 

 

5.2.3 Considerações adicionais sobre as propostas 
 

As propostas apresentam: o desenvolvimento de uma estrutura de “centro de serviço” 

composta por uma área de oficina, equipada com maquinário para fabricação eletromecânica e 

pessoal técnico qualificado, similar ao que é feito na matriz e nas outras unidades de negócio pelo 

mundo; e a reestruturação da área comercial, direcionando investimentos para nacionalização e 

venda de peças pela filial brasileira, disponibilizando os itens que são inviáveis de serem 

comercializados pela matriz devido ao custo de câmbio e taxas de importação.  

Estas sustentam as ações descritas no Plano e estão alinhadas com a estratégia de negócio 

que foi desenvolvida neste trabalho. Elas embasam os tomadores de decisão para validar as ações 

apresentadas e liberar os recursos necessários para sua implantação. 

As atividades propostas não são complementares entre si, podendo ser trabalhadas em 

prazos diferentes. No entanto, o suporte financeiro a ser suportado pela matriz é menor quando 

aproveitado o fluxo de caixa positivo atualmente registrado. 

A decisão de aprovação da proposta e liberação dos recursos também deve levar em conta 

a estratégia de expansão da matriz, conteúdo este que não foi faz parte do escopo deste estudo. No 

entanto, ela é um fator que deverá ser considerado em uma decisão de aproveitamento da 

oportunidade proposta. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Elaborado com o objetivo de aproveitar a oportunidade de desenvolvimento de negócios da 

empresa multinacional em foco, de modo a satisfazer demandas de produtos e serviços que podem 

ser produzidos e fornecidos em território brasileiro, o projeto aqui descrito possibilitou o 

entendimento do ambiente de negócios em que a empresa está inserida e, por conseguinte, uma 

avaliação mais aprofundada das condições existentes no mercado identificado, resultando na 

formulação e proposição de estratégias para a consecução do objetivo estabelecido. 

Recorreu-se à utilização de uma metodologia estruturada que permite a identificação de 

uma oportunidade concreta no mundo corporativo, podendo ser trabalhada com a orientação para 

o desenvolvimento de uma solução e, assim, gerar um corolário prático ao ser implementado. 

O ponto de partida, foi a identificação da oportunidade, cuja aparente simplicidade requer 

uma definição criteriosa, pois determina o conteúdo de todas as etapas seguintes e principalmente 

a efetividade do resultado. O entendimento do contexto do ambiente de negócio e o anseio da 

liderança da empresa pelo desenvolvimento da organização decorreu de uma proposta inicial que 

passou a ser o projeto deste estudo, tratando a oportunidade de uma maneira produtiva.  

Para as definições das estratégias recorreu-se à Matriz SWOT, cuja facilidade de análise 

traz a sofisticação necessária para este estudo. Por outro lado, o conteúdo identificado para sua 

realização foi levantado com o entendimento no Ciclo de Criação de Valor, Miguel et al. (2017), 

que produziu a contextualização necessária para o entendimento dos fatores internos e externos à 

organização e, assim, enriquecer todos os componentes da matriz, o seu desdobramento e a 

elaboração do Plano de Ações. 

As propostas apresentadas aqui mostram a capacidade de implementação, a situação 

favorável de investimento utilizando recursos próprios e o retorno potencial para viabilizar o 

aproveitamento da oportunidade. O processo de decisão interno da organização deve direcionar os 

próximos passos, com base no trabalho apresentado, mas que pode requerer outras análises ou 

simulações, que não fazem parte deste relato técnico, cuja finalidade principal é discorrer o 

conteúdo prático e fundamentado na teoria com base acadêmica. 

O processo de contextualização e levantamento das informações para composição do 

diagnóstico é complexo devido à grande quantidade de variáveis e da volatilidade do ambiente de 

negócios. Como exemplo, durante a realização do trabalho, havia a possibilidade de implantação 
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de uma proposta para fornecimento de novos equipamentos para uma fábrica que estava na 

iminência de reativar a produção na Região Nordeste do país. Com isto, essa influência positiva do 

ambiente externo poderia trazer um elemento muito importante para uma tomada de decisão. No 

entanto, os investidores informaram às agencias que atendem a esse mercado que não haveria mais 

o investimento devido paralização de seus projetos na região. Assim, este trabalho precisou ser 

revisto antes mesmo de sua publicação. 

Essa dinâmica deve ser considerada no processo de elaboração da estratégia e dos riscos 

envolvidos, caso as premissas adotadas não se concretizem em sua totalidade ou parcialmente. 

Durante o processo de validação pelos tomadores de decisão, deve-se analisar a necessidade de 

revisão dos dados levantados e se as premissas continuam válidas. 

O conteúdo aqui apresentado seguiu um roteiro iniciado pela identificação de oportunidade 

e seu aproveitamento, feito por um diagnóstico e análise estruturados com o apoio de técnicas e 

instrumentos tradicionalmente recomendados, comumente utilizados no dia a dia das empresas e 

validados no ambiente acadêmico. Portanto, conduziu a uma proposta de solução exequível e 

economicamente viável. Esta solução foi elaborada com base no método científico para trabalhos 

práticos e aplicados desenvolvido por Marcondes et al. (2017). A proposta resultante revela-se, 

assim, passível de aplicação efetiva pela organização em foco.  

Ainda que direcionadas às condições específicas de um negócio, as técnicas analíticas aqui 

utilizadas podem, contudo, ser consideradas como exemplo a ser replicado em situações 

equivalentes em outras organizações de ramos industriais diversos, levando em consideração as 

devidas adequações às características do mercado em que estão inseridas e a seus respectivos 

processos internos. 

As decisões tomadas pelas lideranças das empresas precisam ser rápidas, no entanto, nem 

sempre possuem conteúdo que indiquem os riscos para alimentar o processo decisório. O trabalho 

apresentado sugere como a abordagem pode ser feita na contextualização do mercado onde está 

inserido, colocando o cliente como ponto focal para a elaboração da estratégia e a utilizando 

métodos para ordenação de um conteúdo que auxilie nas definições para implementação. Propostas 

as ações, se faz necessário identificar os tipos de recursos necessários a serem investidos nesse 

processo. 

Ao compartilhar a experiência realizada neste projeto, espera-se contribuir para a reflexão 

sobre o processo decisório das empresas, fomentando a visão estratégica do ambiente em que elas 



60 
 

atuam, e despertando a atenção para nãos potenciais benefícios decorrentes da busca sistemática 

de identificação e aproveitamento de oportunidades para criação de valor para o negócio. No caso 

da empresa que foi objeto deste trabalho, a proposta proporciona inovação no processo decisório 

por considerar a criação de valor para o cliente como ponto focal no desenvolvimento da estratégia.  

Considera-se, também, o potencial de extensão dos benefícios de um projeto dessa natureza 

a um universo que extrapola os limites de uma organização específica e a proposição de meios para 

a integração de recursos, tecnologia, capacidade, processos, decisões e estrutura para o 

aproveitamento de oportunidades. A despeito da complexidade típica presente em um ambiente 

dinâmico e em contínua evolução, investir em desenvolvimento de negócios tende a expandir os 

benefícios à comunidade em que a organização atua. Conforme afirmam Porter e Kramer (2009), 

o desenvolvimento econômico e social é diretamente afetado pela prosperidade dos negócios, em 

decorrência da ampliação de fatores determinantes como a oferta de empregos e de novos produtos 

e serviços dedicados à satisfação de necessidades e desejos da sociedade, de modo a contribuir para 

a evolução da qualidade de vida.  

Na prática, a efetivação dos resultados previstos com a implementação da estratégia 

proposta neste trabalho promove a geração de riqueza para a empresa. Consequentemente, cria-se 

um ciclo virtuoso pela necessidade de aumento do quadro técnico e capacitação da equipe, 

investimento em infraestrutura, a demanda por uma rede de apoio que inclui serviços de logística, 

de fornecimento suprimentos operacionais, de medicina do trabalho, dentre outros. Lançar mão de 

métodos que promovam uma melhoria no processo de gestão das empresas e torna-los replicáveis 

e acessíveis gera-se um benefício para as empresas e também para a comunidade onde ela está 

inserida. 
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